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veja se sua empresa ESTÁ ADOTANDO AS MEDIDAS
PREVENTIVAS NO COMBATE À COVID-19

Realiza a limpeza do chão e das super fícies com sabão e com saneantes 
domissanitários adequados e de acordo com as orientações do 
fabricante? 

Todos os produtos de limpeza e desinfecção são registrados ou 
autorizados pelo órgão competente? 

Possui lixeiras providas de dispositivos que dispensem o acionamento 
manual? 

Mantém abastecidos os recipientes de sabonete líquido e toalhas de 
papel descar tável dos lavatórios? 

No caso do uso de elevadores, mantém a lotação máxima de duas ou no 
máximo três pessoas? 

Mantém, na f ila, a distância entre clientes de 1 a 2 metros? 

Possui caixa exclusivo para idosos , imunossuprimidos , gestantes e 
outros clientes de grupos de risco?
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veja se sua empresa ESTÁ ADOTANDO AS MEDIDAS
PREVENTIVAS NO COMBATE À COVID-19

Os funcionários que trabalham no caixa fazem uso luvas descar táveis 
e/ou algum outro tipo de proteção, como máscara ou estão protegidos 
por anteparo de vidro, acrílico ou outro material ef iciente?

Orienta o pagamento preferencialmente com car tões evitando manipular 
notas e moedas? 

Elimina ao máximo a utilização de pegadores de alimentos, 
substituindo-os por luvas descar táveis ou def inindo que os funcionários 
selecionem e embalem os produtos desejados? 

Orienta os clientes para restringir o número de acompanhantes ao 
máximo durante as compras (principalmente os grupos de risco)? 

Possui pia(s) no interior do estabelecimento em per feito funcionamento, 
com sabão líquido, papel toalha, em quantidade suf iciente para 
trabalhadores lavarem suas mãos sempre que necessário?

Há uma "área suja" ou vestiário para que os trabalhadores troquem suas 
roupas ao chegarem e ao saírem do estabelecimento?

O cliente recebe carrinho de compras higienizado na par te onde se 
coloca as mãos, conforme procedimento de limpeza de super fícies? 
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veja se sua empresa ESTÁ ADOTANDO AS MEDIDAS
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É disponibilizado álcool em gel para os clientes em pontos estratégicos e 
na entrada do estabelecimento? 

Existe algum tipo de controle de entrada e saída de clientes, evitando 
aglomeração? 

Estão af ixados, em locais apropriados, car tazes destinados aos 
manipuladores, orientando sobre a correta lavagem das mãos e sua 
frequência?  

Em caso de constatação ou suspeita de que o manipulador tenha 
contraído uma enfermidade ou problema de saúde, o mesmo é afastado 
do serviço até alta médica? 

Evita-se a entrada de pessoas que não per tençam às áreas e/ou setores 
que manipulam alimentos? 

Os banheiros e vestiários estão devidamente limpos e higienizados?

Realiza a limpeza e desinfecção de objetos e super fícies que sejam 
tocados com frequência, utilizando água e sabão ou friccionando com 
álcool 70%? 
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Disponibiliza e utiliza produto antisséptico (tal como álcool em gel) para 
higienização das mãos, para clientes e colaboradores? 

Os corrimãos das escadas e maçanetas das por tas estão sendo 
adequadamente e regularmente higienizados? (Usar duas colheres de 
sopa de água sanitária para cada litro d´água). 

Nas áreas de manipulação de alimentos, é proibido todo ato que possa 
contaminar os alimentos como: comer, fumar, tossir, espirrar, se coçar, 
tocar o nariz, orelhas ou boca, falar desnecessariamente sobre os 

faça sua parte,
contamos com você!
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