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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.  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. 

 
Adequar a todas as medidas para os estabelecimentos comerciais em geral; 
 
Estabelecer para que os primeiros horários possam ser para usuários dos grupos de risco.  
 

2. Pessoas do grupo de risco devem permanecer em casa e realizar serviço em regime de home-office ou 
teletrabalho;  
 
3. Se apresentar sinais ou sintomas de resfriado ou gripe, afastar-se imediatamente das atividades 
presenciais pelo período mínimo de 14 dias, ou mais, no caso persistência dos sinais/sintomas, até a 
completa melhora; 
 
4. Disponibilizar aos funcionários e clientes meios para higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel 
a 70%; 
 
5. Indicar o uso de toalhas de papel e lixeira com acionamento por pedal; 
 
6. Fornecer máscaras aos funcionários da agência bancária; 
 
7. Providenciar barreira de proteção física (vidro ou acrílico) nos caixas para evitar contato direto com o 
cliente; 
 
8. Não utilizar ou compartilhar itens de uso pessoal com os colegas de trabalho, como EPIs, fones, aparelhos 
de telefone, e outros, fornecendo esses materiais individualmente para cada trabalhador caso seja 
imprescindível à execução do seu trabalho; 



 
 
9. O acesso ao estabelecimento deverá ser controlado evitando aglomeração. Demarcar com sinalização no 
lado externo do estabelecimento a distância de 2 metros para as pessoas que ficarem nas filas aguardando 
para adentrar no estabelecimento; 
 
10. Nas áreas de circulação interna dos estabelecimentos sempre demarcar com sinalização a distância de 2 
metros que deve ser mantida entre um cliente e outro; 
 
11. Só permitir a entrada de clientes se estiver utilizando máscaras; 
 
12. Reduzir o fluxo e permanência de pessoas (clientes e colaboradores) dentro do estabelecimento para uma 
ocupação de 2m² por pessoa; 
 
13. Limitar o número de funcionários ao estritamente necessário para o funcionamento do serviço; 
 
14. Os elevadores (caso tenha) devem operar sempre com 1/3 de sua capacidade oficial. Se necessário, deve 
ser designado colaborador utilizando máscara para organização da fila e entrada de pessoas, mantendo a 
distância mínima de 2 metros entre os usuários; 
 
15. Diminuir o número de clientes dentro da agência bancária, mantendo dentro do estabelecimento somente 
50% de sua capacidade; 
 
16. Os saneantes utilizados devem estar regularizados junto a ANVISA e o modo de uso deve seguir as 
instruções descritas nos rótulos dos produtos; 
 
17. Disponibilizar álcool 70% para higienização das mãos, para uso dos clientes, funcionários e entregadores 
de carro forte, em pontos estratégicos (entrada, próximos dos caixas eletrônicos e área de espera de 
atendimento); 
 
18. Providenciar cartazes com orientações e incentivos para a correta higienização das mãos; 
 
19. Realizar a higienização freqüente das maçanetas, corrimãos, mesas, cadeiras, teclados, computadores, 
botões de elevadores, telefones, máquinas de cartão e todas as superfícies metálicas constantemente com 
álcool a 70%; 
 
20. Realizar higienização das portas giratórias pelo menos a cada hora de funcionamento da agência; 
 
21.  Reforçar os procedimentos de higiene de todos os ambientes, como sanitários e áreas de circulação de 
clientes;  
 
22. Sistematizar a limpeza local (piso, balcão e outras superfícies) com desinfetantes a base de cloro a 1% 
para piso e álcool a 70% para as demais superfícies, no mínimo, duas vezes ao dia, ou conforme necessidade; 
 
23. Intensificar a higienização dos sanitários existentes, sendo que o funcionário deverá utilizar os 
equipamentos de proteção apropriados (luva de borracha, avental, calça comprida, sapato fechado e 
máscara). Realizar a limpeza e desinfecção das luvas utilizadas com água e sabão seguido de fricção com 
álcool a 70% por 20 segundos, reforçando o correto uso das mesmas (não tocar com as mãos enluvadas em 
maçanetas, telefones, botões de elevadores, etc.); 
 
24. Manter o ambiente de trabalho com ventilação adequada, sempre que possível, deixando portas e janelas 



 
abertas, incluindo áreas de convivência de funcionários, tais como refeitórios de locais de descanso; 
 
25. Evitar o uso de ar condicionado, na impossibilidade seguir rigorosamente os procedimentos de 
manutenção e limpeza dos equipamentos segundo as normas vigentes e orientações do fabricante; 
 
26. Oferecer o álcool 70% para os clientes higienizarem as mãos antes e após tocar em máquinas de cartão, 
caixas eletrônicos de autoatendimento, entre outros equipamentos; 
 
27. Priorizar métodos eletrônicos de pagamento; 
 
28. Preferencialmente higienizar sempre as mãos após contato com cédulas de dinheiro; 
 
29. Flexibilizar os horários de almoço e lanches, com a adoção de sistemas de escalas de revezamentos, para 
assim reduzir a proximidade entre os trabalhadores; 
 
30. 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; 
 
31. 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 

 

 

 




