
 

 

 

PROTOCOLO SANITÁRIO PARA FLEXIBILIZAÇÃO DA QUARENTENA 

COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA, LOJAS E SHOPPINGS 
 

RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA TODOS OS SETORES: 

 

- Utilização de máscaras dos funcionários, consumidores e 
frequentadores; 

- Disponibilizar álcool em gel 70% para funcionários e clientes, 
especialmente na entrada do estabelecimento e nos locais de 
pagamento; 

- Estabelecer rotina frequente de desinfecção (álcool 70%, fricção por 
20 segundos) de balcões, vitrines, maçanetas, torneiras, porta papel 
toalha, computadores, cestinhas e carrinhos de compras (local onde 
existe suporte para as mãos) e objetos de uso coletivo; 

- Caso tenha refeitório, realizar a desinfecção das mesas e cadeiras, 
friccionando com pano seco e limpo embebido com álcool 70% por 20 
segundos, ao final do período. Copos, xícaras e pratos de uso 
compartilhado devem ser trocados por itens descartáveis e estabelecer 
uso controlado para evitar aglomeração de funcionários;  

- Se houver bebedouros: Não colocar os lábios no bico ejetor de água; 
realizar desinfecção do equipamento com álcool 70% frequentemente. 
Preferencialmente disponibilizar copos descartáveis junto ao 
bebedouro e quando existirem dois bicos ejetores de água, recomenda-
se inviabilizar o bico pequeno e deixar somente o bico grande para uso; 

- Oriente seus funcionários que ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o 
nariz usando os braços ou lenço descartável, evitando usar as mãos. Se 
usar, lave com água e sabão. 
 

RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS POR SETOR: 

- Os estabelecimentos são responsáveis por realizar controle de entrada 
na loja; 

- Estão proibidas eventos e/ou ações promocionais visado atrair grande 
número de pessoas para o estabelecimento. 

LOJAS DE VAREJO:  

- Atendimento de 1 cliente por vendedor; 

- Manter no caixa o distanciamento de 2m entre as pessoas; 



 

 

 

ATACADISTAS: 

- Atendimento de 1 cliente por vendedor; 

- Manter no caixa o distanciamento de 2m entre as pessoas; 
 

LOJAS DE VESTUÁRIOS: 

- Atendimento de 1 cliente por vendedor; 

- Manter no caixa o distanciamento de 2m entre as pessoas; 
 

SHOPPING CENTER 

- Atendimento de 1 cliente por vendedor; 

- Manter no caixa o distanciamento de 2m entre as pessoas; 
 

• Praça de Alimentação do Shopping Center:  funcionamento apenas na 
modalidade delivery. Permanecendo fechada para atendimento dos 
usuários/clientes do Shopping. 
• Restaurantes localizados no Shopping: funcionamento apenas na 
modalidade delivery. Permanecendo fechada para atendimento dos 
usuários/clientes do Shopping. 
• Área comum do Shopping:1 pessoa a cada 4m2 
• Playground e Cinema: deverão permanecer fechados nessa fase. 
 


