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Caderno de
orientações
preventivas
Diretrizes emergenciais para o comércio e 
consumidores durante a pandemia da COVID-19.



A não observância das normas sanitárias 
sujeita o infrator a pagar multa, conforme 
estabelecido em decreto municipal. Além 
disso, também pode ser responsabilizado 
criminalmente nos termos dos artigos 131 
(perigo de contágio de moléstia grave) e 
268 (infração de medida sanitária restritiva) 
de ade acordo com o Código Penal Brasileiro.

FIQUE ATENTO!

Caderno de orientações preventivas COVID-19

Lavar as mãos com água e sabão várias vezes ao dia



Este caderno de medidas preventivas tem como finalidade estabelecer 
diretrizes emergenciais para o funcionamento do comércio durante a 
pandemia do Coronavírus – COVID-19.

Ressaltando que, por reRessaltando que, por recomendação do Ministério da Saúde, os 
estabelecimentos comerciais em atividade durante o período de 
emergência sanitária deverão adotar medidas rígidas de higienização e 
distanciamento entre seus funcionários e clientes, evitando-se assim a 
propagação do COVID-19.

As orientaAs orientações gerais contidas neste caderno  devem ser utilizadas por 
todos os estabelecimentos autorizados a funcionarem. Tendo em vista 
que algumas atividades têm suas próprias singularidades, tais como 
restaurantes, academias, salões de beleza, dentre outros, além das 
orientações gerais, essas atividades têm medidas adicionais que estão 
separadas por setor, as quais devem ser adotadas para maior segurança 
no atendimento de seus clientes.

O direiO direito à saúde (CRFB, arts. 6° e 196), está inserido no rol de direitos e 
garantias constitucionalmente protegidos. Neste sentido, o objetivo do 
presente caderno, além de preservar a saúde da população, é incentivar 
os estabelecimentos do setor privado a adotarem medidas que ensejem 
na redução de riscos da propagação da doença no município de Manoel 
Ribas.

Manoel Ribas, 29 de maio de 2020.

CADERNO DE ORIENTAÇÕES
Todos juntos contra a COVID-19

Município de Manoel Ribas/PR

A utilização de máscara é fundamental no combate ao vírus



   Por vias respiratórias, através das 
gotículas de saliva que são eliminadas 
no ar quando a pessoa tosse, espirra ou 
fala a menos de um metro de distância; 
      Por meio de contato físico, 
quando essas gotículas contendo o 
vírus alcançam mucosas dos olhos, 
nariz e boca; 
   Por meio de contato das mãos e 
rosto com superfícies contaminadas, 
levando-as aos olhos, nariz e boca. 

Lavar as mãos com frequência com água e sabão ou higienizar com álcool 
gel 70% são as melhores medidas de prevenção.

Usar lenço descartável para assoar o nariz. Ao tossir ou espirrar apoiar no 
cotovelo, nunca nas mãos.

O uso de produtos de limpeza simples, como água e sabão, desinfetante e 
água sanitária é eficaz para eliminar o vírus de superfícies. 

Evitar locais com aglomerações de pessoas e ambientes fechados.

Abrir as janelas e manter os ambientes ventilados.
Evitar ficar tocando os olhos, nariz e boca.

Não compartilhar copos, talheres e objetos pessoais.

Não sair de casa sem máscara.

Pessoas sem 
sintomas ou com 
sintomas leves 
também podem 
transmitir o vírus. 
Por isso, Por isso, todos 
devemos tomar os 
devidos cuidados. 

COVID-19
FORMAS DE CONTÁGIO

COVID-19
FORMAS DE PREVENÇÃO

LEMBRE-SE
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Respeite o distanciamento de 1,5m para outras pessoas



 Disponibilizar de forma visível (como balcões de atendimento, caixas, portas 
de acesso ao estabelecimento) que para entrar no estabelecimento os 
clientes devem seguir as seguintes normas:

 O estabelecimento deverá estar dotado de pia para lavagem de mãos para 
clientes, com sabão líquido, papel toalha e lixeiras, quando couber; 

 Fornecer, em locais estratégicos, álcool gel a 70% para clientes. Para melhor 
eficiência espalhar o produto em toda a superfície das mãos e friccionar por 
20 segundos; 

Os serviços de alimentação 
(padarias e lanchonetes) localizados 
dentro dos supermercados. Sendo 
assim não poderão ser vendidos 
alimentos para consumo no local, 
sendo permitida apenas a venda de 
marmitas e lanches pré-elaborados 
e embalados pae embalados para serem levados 
para consumo domiciliar; 

O consumo de bebida alcoólica e a 
aglomeração de pessoas em pátios de 
postos de combustíveis, distribuidores 
de bebida, ou proximidades destes 
estabelecimentos comerciais ficam 
proibidos, acarretando as penalidades 
instituídas em decreto aos 
proprietários dos estabelecimenproprietários dos estabelecimentos.

ATENÇÃO! 
SUSPENSAS TEMPORARIAMENTE AS SEGUINTES SITUAÇÕES:

    • Higienizar as mãos na entrada e na saída com álcool em gel;
    • Entrada e permanência somente com uso de máscaras;
    • Manter distância mínima de 1,5m (quatro passos) nas filas,
    • Quantidade de pessoas autorizadas a entrarem /        
       permanecerem no estabelecimento por vez.

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA TODOS OS 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E 

PRESTADORES DE SERVIÇOS

Município de Manoel Ribas/PR

A demarcação de espaço nas filas é essencial para o consumidor se orientar



   Destacar informação aos consumidores para que os mesmos evitem tocar 
nos produtos que não serão comprados;

  Orientar funcionários e colaboradores para evitar falar excessivamente, rir, 
tossir, espirrar, bocejar, tocar nos olhos, nariz e boca durante atendimento; 

        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;

    Disponibilizar máscaras aos funcionários, que deverão obrigatoriamente, 
utilizar em todo o expediente de trabalho devendo o proprietário orientar o 
uso correto das mesmas;

  Manter as áreas de convivência de funcionários ventiladas, tais como 
refeitórios e locais de descanso; 

    Evitar contato físico com clientes e outros funcionários; 

          Lavar com água e sabão os utensílios do serviço, como espátulas, pegadores, 
conchas e similares, no máximo a cada 30 minutos ou antes se necessário, 
higienizando-os completamente, inclusive os cabos; 

    Não disponibilizar alimentos e bebidas para degustação; 

    Os produtos saneantes utilizados devem estar notificados/registrados junto 
ao órgão competente. O modo de uso dos produtos saneantes deve obedecer 
às instruções recomendadas pelos fabricantes; 

    Reforçar os procedimentos de higiene de todos os ambientes, como 
depósitos, sanitários e áreas de circulação de clientes; 
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Evite usar o ar condicionado: mantenha portas e janelas bem abertas

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA TODOS OS 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E 
PRESTADORES DE SERVIÇOS



Diluição de Hipoclorito de sódio a 2%: 
Diluir 20ml de hipoclorito de sódio para cada 1 litro de água. 
ATENÇÃO: o hipoclorito usado pode ser a água 
sanitária comum do mercado com registro na ANVISA, 
sem perfume ou corantes. 

  Higienizar balcões, bancadas, esteiras, caixas registradoras, calculadoras, 
máquinas de cartão, telefones fixos/móveis e outros itens de uso comum, com 
álcool 70% ou diluição de Hipoclorito de sódio a 2%, antes e / ou após 
utilização; 

      Estabelecimentos que disponibilizam carrinhos ou cestos para os clientes 
deverão promover a limpeza das barras e alças com álcool 70% ou diluição de 
Hipoclorito de sódio a 2% em intervalos máximos de 30 minutos.   

     Disponibilizar álcool 70% nos locais onde ficam os carrinhos e cestas; 

  Padarias e supermercados que disponham de auto-serviço de pães e 
similares deverão suspender este serviço, disponibilizando funcionário para 
atendimento ou oferecer os alimentos já embalados; 

        Organizar as filas nos balcões de caixa de modo a manter distância mínima 
de segurança de 1,5 metros entre os clientes com demarcação no chão;

      Os funcionários que apresentem febre e/ou sintomas respiratórios (tosse 
seca, dor de garganta, dor de cabeça, fraqueza, dificuldade para respirar e 
batimento das asas nasais) deverão ser afastados do trabalho, sem prejuízo 
salarial, retornando somente após o término dos sintomas. Nestes casos 
também deverá ser comunicado os serviços de saúde para eventual 
acompanhamento do caso.
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Monitore a saúde dos colaboradores de sua empresa diariamente

#DICA

COMO
FAZER?

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA TODOS OS 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E 

PRESTADORES DE SERVIÇOS



 Os estabelecimentos devem intensificar a manutenção da ventilação 
natural, quando possível, tanto para as áreas comuns quanto para os 
estabelecimentos eventualmente instalados nestes, lembrando que os 
sistemas de climatização artificial dos estabelecimentos devem manter os 
Planos de Manutenção, Operação e Controle – PMOC atualizados;

  Todos os estabelecimentos autorizados a funcionar, deverão designar 
funcionário para controle de acesso dos consumidores, fazendo cumprir as 
medidas preventivas para controle da pandemia.

 Os dispensadores de água que exigem aproximação da boca para ingestão 
devem ser lacrados em todos os bebedouros, permitindo-se o funcionamento 
apenas do dispensador de água para copos.

  Medidas preventivas adicionais podem ser impostas pela Secretaria 
Municipal de Saúde.
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Não esqueça de disponibilizar álcool em gel nos pontos de acesso do estabelecimento

 Adotar medidas para manter distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e 
meio) entre as pessoas que estiverem nas filas (como demarcações no piso);

 Disponibilizar álcool em gel 70% e intensificar os cuidados de higiene em 
cada um dos terminais de auto-atendimento, principalmente nos dias de 
pagamento de benefícios e dos salários de servidores públicos em que o fluxo 
de pessoas nesses dias se torna maior.

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA TODOS OS 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E 
PRESTADORES DE SERVIÇOS

ORIENTAÇÕES PARA BANCOS, COOPERATIVAS 
DE CRÉDITO E DEMAIS INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS, CASAS LOTÉRICAS , CORREIOS



 Trocar com frequência os talheres utilizados para servir;

 Disponibilizar álcool 70% nas proximidades do balcão de exposição;

 Providenciar barreiras de proteção dos alimentos no balcão, que previnam a 
contaminação do mesmo em decorrência da proximidade ou da ação do 
consumidor e de outras fontes;

  Retirar das mesas objetos que possam ser veículo de contaminação, como 
jogos americanos, toalhas de mesa, enfeites, displays;

 Aumentar a distância entre mesas e cadeiras a serem ocupadas, permitindo 
o afastamento mínimo de 2,0 metros entre as mesas, devendo as janelas e 
portas permanecerem sempre abertas para ventilação, pois mesmo que o 
clima esteja frio a circulação de ar é obrigatória.

  Intensificar a rotina diária de limpeza e desinfecção de cadeiras, mesas, 
balcão de exposição, áreas de circulação, etc.

 Uso de máscaras obrigatório a todos os funcionários, incluindo os que 
trabalham na cozinha;

 Fica vedado o uso de mesa de sinuca e de jogos como baralho e outros;

  Durante o horário de funcionamento do estabelecimento deve ser realizada 
a limpeza geral e a desinfecção de todos os ambientes, pelo menos uma vez 
por período (manhã, tarde, noite); 

 Os banheiros devem estar providos de sabão líquido para higienização das 
mãos, assim como papel toalha para descarte em lixeiras que terão sua 
limpeza/higienização realizada no mínimo 3 (três) vezes ao dia.
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Se possível, incentive o atendimento a clientes pelo delivery

ORIENTAÇÕES PARA RESTAURANTES, 
LANCHONETES E BARES



 Para evitar aglomerações no caixa, a cobrança da comanda deve ser feita 
preferencialmente nas mesas. As portas do estabelecimento deverão ser 
fechadas às 22h não podendo mais realizar vendas após esse horário, sendo 
permitido a quem estiver no local terminar seu consumo até as 22h30min, se 
for o consumo de alimento;

  Para funcionamento de auto-atendimento nos serviços de alimentação, 
popularmente denominados de “Buffet” é obrigatório a observância abaixo 
elencadas, além das demais normas dos órgãos de controle sanitário e 
saúde:

      Utilização de luvas descartáveis para manusear os talheres   
                      compartilhados no Buffet;

            Instalação na entrada do estabelecimento e no início do Buffet, de                               
                   placas de orientação sobre cuidados higiênicos;

      Organização da fila para se servir com distanciamento de no     
         mínimo 1 (um) metro, entre as pessoas;

      Fornecer no início da fila do auto-serviço, álcool em gel (70%) para  
      os clientes;

            A substituição de todos os utensílios utilizados no serviço (colheres,  
      espátulas, pegadores,conchas e outros similares) a cada 30      
      minutos, higienizando para que retornem ao Buffet.

 Fica proibida a realização, nestes estabelecimentos, de eventos públicos 
como shows, bingos, apresentações e similares, que possam gerar 
aglomeração de pessoas.
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Ajude na conscientização sobre o toque de recolher: 22h 

ORIENTAÇÕES PARA RESTAURANTES, 
LANCHONETES E BARES



 Instalação na entrada do estabelecimento e nos aparelhos, de placas de 
orientação sobre cuidados higiênicos;

 Disposição de aparelhos com distanciamento mínimo de 1,5 (um e meio) 
metros;

 Atendimento de alunos com hora previamente agendada, sendo o número 
máximo de alunos equivalente a 30% da capacidade estabelecida pelo corpo 
de bombeiros ou quantidade que esteja estabelecida em decreto;

  Fornecer em local próximo à entrada álcool em gel e material individual 
para a higienização de aparelhos;

 Orienta-se a utilização de copos descartáveis ou garrafas individualizadas e 
toalhas;

 Cada cliente deverá levar um calçado exclusivo para uso interno;

 Todas as pessoas deverão manter os cabelos presos durante a permanência 
no local;

  A higienização obrigatória e periódica de todos aparatos utilizados após 
cada aula;

 O tempo de permanência de cada usuário no local deverá ser de no máximo 
sessenta minutos;

  Devem ser desativados no estabelecimento todos os equipamentos de 
registro com digital como catraca de entrada e saída e equipamentos. O 
controle de acesso deve ser mantido sem o uso de digitais, para que se possa 
ter o número exato de pessoas no estabelecimento;

ORIENTAÇÕES PARA ACADEMIAS, ESCOLAS 
DE ARTES MARCIAIS E OUTROS 

ESTABELECIMENTOS DE PRÁTICA 
DESPORTIVAS CONGÊNERES
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As placas orientativas devem estar bem visíveis
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Incentive os grupos de risco a praticarem exercícios em casa, sob sua supervisão

 Guarda-volumes para bolsas e mochilas não poderão ser utilizados, sendo 
permitida apenas a utilização de porta-chaves que deve ser higienizado após 
cada uso;

 Fica proibida a utilização de celulares durante a prática de atividade física; 

 Não é permitido o uso dos vestiários para banhos.

  Aulas práticas em grupo que necessitem de treinamento em duplas, 
poderão funcionar na modalidade de duplas fixas de alunos, sendo a área 
ocupada por  dupla de no mínimo quinze metros quadrados (15m²) e a 
distância entre as duplas de um metro e meio (1,5m).

Os clientes do grupo de risco e/ou com 
qualquer sintoma de gripe e resfriado não 
podem frequentar as atividades durante o 
período da pandemia

AVISO SUPER
IMPORTANTE!
#NÃO ESQUEÇA

ORIENTAÇÕES PARA ACADEMIAS, ESCOLAS 
DE ARTES MARCIAIS E OUTROS 
ESTABELECIMENTOS DE PRÁTICA 
DESPORTIVAS CONGÊNERES



 O profissional deverá higienizar as mãos antes e no final de cada 
atendimento;

 O profissional deverá usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) de 
acordo com a assistência prestada;

 O cliente deverá ser questionado se apresenta sintomas respiratórios ou se 
está em quarentena ou isolamento em decorrência ao COVID-19 e, em caso 
positivo, não deverá ser prestado atendimento;

  Os clientes atendidos devem ser orientados a informar ao profissional que o 
atendeu caso venham a ter resultados positivos para a COVID-19;

 Manter as atividades com cuidados de higienização das mãos, uso de álcool 
gel, distanciamento, etiqueta da tosse, limpeza e ventilação de ambientes;

  Profissionais que executarem atendimento a clientes que vierem a positivar 
para os testes de COVID-19 deverão imediatamente parar os atendimentos, 
informar o fato as autoridades sanitárias do seu município e se manter em 
quarentena, em conformidade com as orientações dessas autoridades.
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O monitoramento da saúde do cliente é fundamental para a sua segurança

ORIENTAÇÕES PARA SALÕES DE BELEZA, 
BARBEARIAS E PROFISSIONAIS 

AUTÔNOMOS/LIBERAIS DE INTERESSE DA 
SAÚDE (TAIS COMO TERAPEUTAS 

OCUPACIONAIS, MASSAGISTAS, MANICURES, 
DENTRE OUTROS):



 O atendimento aos integrantes dos grupos de risco deverá ser evitado, e se 
ocorrer, deverá ser realizado preferencialmente em domicílio, de forma a 
evitar a exposição destas pessoas a fim de reduzir os riscos de transmissão da 
COVID-19, o responsável esteja ciente do risco que representa o contato com o 
grupo de risco;

  Deverá ser intensificada a higienização das mãos, principalmente antes e 
depois do atendimento de cada fiel, após uso do banheiro, após entrar em 
contato com superfícies de uso comum como balcões, corrimão, 
instrumentos musicais, etc;

  Realizar procedimentos que garantam a higienização contínua da igreja ou 
do templo religioso, intensificando a limpeza das áreas com desinfetantes 
próprios para finalidade e realizar frequente desinfecção com álcool 70%, 
quando possível, sob fricção de superfícies expostas, como maçanetas, mesas, 
teclado, mouse, materiais de escritório, balcões, corrimões, interruptores, 
elevadores, banheiros, lavatórios, pisos, entre outros;

  Se algum dos colaboradores apresentar sintomas de contaminação pela 
COVID-19 este deverá buscar orientações médicas, bem como ser afastado do 
trabalho e do atendimento ao público, pelo período mínimo de 14 (quatorze) 
dias, ou conforme, determinação médica, sendo que as autoridades de saúde 
devem ser imediatamente informadas desta situação;

  O responsável pelo templo deve orientar aos frequentadores que não 
poderão participar dos cultos, missas e liturgias, caso apresentem sintomas de 
resfriados/gripe.
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Utilize transmissões online para atender a fiéis pertencentes aos grupos de risco

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE 
ATIVIDADES RELIGIOSAS:



O TALENTO 
VENCE JOGOS,  
MAS SÓ O TRABALHO 

EM EQUIPE 
GANHARÁ O 
CAMPEONATO.

MICHAEL JORDAN
ex-jogador de basquete
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Se cada um de nós fizer a sua parte, com certeza venceremos essa juntos!




