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Medidas sanitárias gerais para o 
retorno gradual do comércio no 
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A quem aplica: 
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Conceito: 
Como o SARS-COV 2 é transmitido por contato, é fundamental que os funcionários e clientes sejam protegidos 
da exposição à infecção, por isso faz-se necessário a adoção de medidas sanitárias. 
Descrição: 

1. 1. Todos os estabelecimentos devem exibir um CARTAZ, BANNER informativo em local visível 
preferencialmente na entrada, seguindo modelo da prefeitura com as seguintes informações:  

✓ Regras de distanciamento; 
✓ Telefones úteis de denúncia no caso de descumprimento; 
✓ Alvará sanitário – provisório;  
✓ Medidas sanitárias; 
✓ Máximo de pessoas no estabelecimento; 
✓ Uso obrigatório de máscaras; 
✓ Comunicado ao Cliente; 
✓ Higienização. 

 
2. Todo material destinado à reciclagem deve ter seu recebimento informado à fiscalização e à Vigilância 
Sanitária da Prefeitura Municipal de Coqueiral, bem como a Nota Fiscal de compra, com antecedência de 72 
horas, informando a origem e a empresa que fará a entrega. O material só poderá ser utilizado após a vistoria 
da fiscalização. 
 
3. Todo material recebido pelas empresas de reciclagem deverão ser higienizados com banho de 
descontaminação exigido pela prefeitura e ser isolado durante 24 horas após o descarregamento; 
 
4. O descarregamento deverá ser feito por máquinas e funcionários devidamente equipados com EPI e ao fim 
do descarregamento todas as medidas sanitárias deverão ser tomadas com os funcionários; 
 

5. Deverá haver demarcações com fitas preferencialmente amarelas e vermelhas cumprindo o 
distanciamento mínimo de 2 m entre os indivíduos. O estabelecimento deverá ter um funcionário responsável 
para organizar e fazer este controle, esta responsabilidade deve ser do estabelecimento. 
 
6. Todos os funcionários deverão ter acesso aos materiais de higiene e uso obrigatório, como álcool 70%, 
lavabos para a limpeza das mãos e máscaras.  Para melhor eficiência UTILIZAR A TÉCNICA ENSINADA EM 
ANEXO. 
 
7. Orientar funcionários e colaboradores para evitar falar excessivamente, rir, tossir, espirrar, bocejar, tocar 
nos olhos, nariz e boca, o uso do celular também deve ser evitado e compartilhado. 
 
8. Os funcionários devem ser orientados a intensificar a higienização das mãos com água e sabão, 
principalmente antes e depois de manipularem alimentos, usarem banheiro, se tocarem o rosto, nariz, olhos e 



 
boca e sempre que necessário. Afixar cartazes sobre a correta higienização de mãos para os funcionários; 
 
9. Evitar contato físico com clientes e outros funcionários; 
 
10. Funcionários que apresentem febre e/ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, 
cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) deverão ser afastados do 
trabalho, retornando somente após o término dos sintomas; 
 
11. Apresentar Plano de Trabalho; 
 
12. O município conta com a Central de Enfrentamento ao COVID-19, que funciona todos os dias da semana, 
inclusive finais de semana e feriados, de 7 às 19 horas, em caso de dúvida, ligue em um dos telefones listados 
abaixo ou procure a Unidade de Saúde mais próxima: 
 
Central de Enfrentamento ao COVID-19: (35) 9 9706-5120, 9 9823-4804 ou 9 9731-0286. 
PSF I (Lasmar): 3855-1216 ou 9 9719-3512 
PSF II (R: Boa Esperança): 9 9955-7573 
PSF III (Rural): 9 9872-1677 
PSF IV (Lajinha): 3855-1427 ou 9 9818-5980 
Pronto Atendimento Municipal: 3855-1350 

Secretaria Municipal de Saúde: 3855-1158 ou 9 9839-1984                                                                                                                                                                                                   
 
Referências: 
Projeto Minas Consciente: Retomando a Economia de um Jeito Certo, 22 de abril de 2020. 
Plano São Paulo, 22 de abril de 2020. 
Plano de Reabertura do Comércio de Viçosa, 16 de abril de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 




