
Manual para 
Retomada de Atividades
Orientações e medidas básicas de 
prevenção e proteção para evitar a 
propagação do Covid-19



Manual para Retomada de AtividadesInstruções para estabelecimentos essenciais

O coronavírus, também chamado COVID-19, 
causou uma crise mundial que atentou às empresas 
e instituições a recorrer aos serviços de 
higienização e desinfecção.

A higienização, feita por profissionais qualificados e 
os produtos certificados, restabelece as condições 
favoráveis de um ambiente, prevenindo a 
transmissão de doenças e reduzindo a níveis 
aceitáveis os agentes patógenos que provocam 
enfermidades infectocontagiosas.

Contudo, nessa retomada das atividades, além da 
higienização do local, outras medidas de proteção 
são essenciais para manter seu ambiente seguro. 

 

Introdução
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1  Empregar mecanismos de restrição de 
acesso ao público;

2  Observar distância mínima de 1,5 m 
entre pessoas durante atendimento e 
espera, com fita, giz, cones, e outros 
materiais que possam ser usados para 
sinalização;

3 Considerar a capacidade de lotação 
máxima de 50% da disposta no alvará de 
funcionamento;

4  Disponibilizar espaço externo para área 
de espera, sempre que possível, e se as 
condições climáticas permitirem;
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5  Disponibilizar informações visíveis ao 
público com as orientações das medidas 
para contenção da Covid-19, nas áreas de 
circulação e uso comum;

6 Suspender, durante o período de 
enfrentamento da emergência de saúde 
pública da Covid-19, a alimentação e 
degustação de produtos, com exceção da 
alimentação dos próprios colaboradores do 
estabelecimento; 

7 Providenciar o desenvolvimento de 
estratégias para diminuir o tempo que o 
usuário/cliente permanece em espera;
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8  Adotar medidas adicionais para evitar a 
aglomeração de pessoas, como horários 
diferenciados para clientes com necessidades 
específicas;

9  Disponibilizar álcool em gel em 70% ou 
equivalente profilático, para os empregados, 
colaboradores e consumidores;

1  Reforçar ações de higiene em corrimões, 
maçanetas de portas, carrinhos, cestas de 
compras, banheiros e nas áreas de circulação 
de público e de preparação de alimentos, com 
intervalo máximo de três horas;
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 Disponibilizar aos empregados e 
colaboradores equipamento de proteção 
individual, luvas e máscaras de 
procedimento;

 Estimular métodos eletrônicos de 
pagamento;

  Manter locais de circulação e áreas 
comuns com os sistemas de ar 
condicionado revisados e limpos, como 
filtros e dutos, e obrigatoriamente com 
janelas externas ou qualquer outra abertura, 
que contribua com a renovação do ar.
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Os estabelecimentos essenciais, além das 
prioridades previstas em lei, deverão adotar 
medidas para priorizar o atendimento aos 
seguintes usuários ou clientes:

I    Idosos,

I    Com sintomas respiratórios;

III  Pacientes transplantados;

IV  Portadores de doenças autoimunes, como 
artrite reumatóide, psoríase, esclerose 
múltipla e Doença de Crohn, dentre outras;

5

   Evitar o compartilhamento de objetos 
entre funcionários, como calculadoras, 
computadores, bancadas, canetas, blocos 
de anotação, entre outros;

    Adotar medidas para que seja possível 
manter o distanciamento mínimo de 
segurança de 1,5 m entre os colaboradores;

     Utilizar faixas ou marcações para limitar 
a distância mínima entre o cliente e o 
colaborador, em casos onde a verbalização 
(conversa) é essencial (setor de açougue, 
frios e fatiados, caixas e outros);
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  Sempre que possível, disponibilizar o 
sistema de venda on-line e/ou a entrega 
domiciliar de compras;

  Manter o estabelecimento arejado e 
ventilado;

   Executar a desinfecção, várias vezes ao 
dia, com hipoclorito de sódio 1,0% a 2,5% ou 
álcool 70% em superfícies e objetos como 
carrinhos e cestas de compras, balcões, 
bancadas, balanças, maçanetas, corrimãos, 
interruptores, máquinas de cartão, entre 
outros itens tocados com frequência; 
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    Executar a higienização várias vezes ao 
dia, das instalações, móveis, maquinários e 
equipamentos de todo o estabelecimento;

 Utilizar saneantes fabricados por 
estabelecimentos regularizados junto ao 
órgão fiscalizador competente, obedecendo 
todas as instruções corretas de diluição e 
uso; (falar do nosso)

  Não usar panos reutilizáveis para 
higienização das superfícies, bancadas e 
outros objetos;
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  Afastar funcionários com sintomas de 
síndrome gripal (tosse, coriza, febre, falta de 
ar) e orientá-los a permanecer em isolamento 
domiciliar por 14 dias, além de procurar 
atendimento médico, conforme as orientações 
do Ministério da Saúde;

   Remanejar gestantes, lactantes, idosos e 
portadores de doenças crônicas para funções 
em que tenham menor contato com outros 
funcionários e clientes; 

    Não oferecer e/ou disponibilizar produtos e 
alimentos para degustação;

   Não se recomenda o uso de luvas para 
atendimento ao público, deve-se realizar a 
higienização frequente das mãos com água e 
sabonete líquido ou álcool a 70%;
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   Organizar os horários de alimentação, 
onde houver, para evitar aglomeração;

   Acompanhar e seguir as determinações 
dos decretos e portarias estaduais e 
municipais para cada segmento;

  Em situações de entrega, minimizar o 
contato com o morador, a fim de proteger 
ambos, além de disponibilizar nos veículos 
álcool gel ou água e sabão para 
higienização das mãos antes e após a 
realização da entrega;
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  Para os locais onde estiver permitido o 
funcionamento na modalidade de autosserviço 
e consumação no local, devem ser tomadas 
medidas de segurança, tais como:

a) Trocar com frequência os talheres 
utilizados para servir;

b) Disponibilizar álcool 70% nas 
proximidades do balcão de exposição;

c) 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; 

d) Retirar das mesas objetos que possam 
ser veículo de contaminação, como jogos 
americanos, toalhas de mesa, enfeites, 
displays;
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e) Aumentar a distância entre mesas e 
cadeiras a serem ocupadas, permitindo 
o afastamento mínimo de 2,0 metros 
entre as mesas;

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

    Serviços que exigem proximidade com o 
cliente devem ser evitados e só executados 
juntamente com medidas específicas para 
minimizar o risco de transmissão do novo 
Coronavírus (COVID-19).
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Serviço de Higienização contra COVID-19

Entre as suas diferentes áreas de atuação, a 
Plataforma Paralela oferece o serviço de controle 
da presença de agentes patógenos em empresas e 
residências, protegendo seus colaboradores e sua 
família, através da higienização e desinfecção.
 

● Aplicação em áreas internas e externas. 

● Produtos não-tóxicos à base de quaternário 
de amônio e peróxido de hidrogênio.

 
● Proteção por até 7 dias, podendo o 

ambiente ser habitado novamente 5 minutos 
após a aplicação.



Conheça nossos produtos e serviços

Serviços especializados para offshore, 
indústria, comércio e residências

www.plataformaparalela.com

@plataformaparalela

(21) 97156-1607

Equipamentos de Proteção Individual 
e trabalhos em altura

www.plataformaepi.com.br

@plataformaepi

(21) 2635-3197 | 97156-1607

http://www.plataformaparalela.com.br
http://www.plataformaepi.com.br

