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ANEXO I 

PROTOCOLO SANITÁRIO PADRÃO 
 
 
▪ Efetuar o controle de público e clientes, organização de filas gerenciadas 

pelos responsáveis do estabelecimento, inclusive na parte externa do local 
com marcação indicativa no chão, para atendimento do distanciamento 
mínimo de 1,5 (um metro e meio) entre as pessoas e filas. 

▪ É obrigatório o uso de máscaras, em via pública, no interior dos 
estabelecimentos/empreendimentos pelo profissional e pelo cliente em 
atendimento. 

▪ Garantir que os ambientes estejam ventilados, mantendo as janelas 
abertas para facilitar a circulação do ar. 

▪ Disponibilizar locais com sabão e toalhas de papel descartáveis para 
lavagem das mãos. 

▪ Manter, preferencialmente, o sistema de trabalho remoto ou domiciliar 
(home office) para as atividades administrativas. 

▪ Prover dispensadores com álcool em gel ou álcool líquido a 70% nas 
entradas dos estabelecimentos para uso dos clientes na higienização e de 
forma intercalada em diferentes áreas do estabelecimento, sempre  
recomendando a necessidade de utilização. 

▪ Ampliar a frequência da limpeza de piso, corrimão, balcão, maçanetas, 
superfícies e banheiros com álcool a 70% ou solução de água 
sanitária, bem como, disponibilizar lixeiras com tampa acionada por pedal 
ou outro meio que evite contato manual com sua abertura. 

▪ Higienizar com álcool a 70% ou hipoclorito de sódio a 2% todos os 
equipamentos utilizados na prestação de serviços antes e depois de cada 
utilização. 

▪ Realizar higienização de superfícies de equipamentos de uso 
compartilhado (carrinhos de compras, cestas e similares) por cada cliente, 
sendo que, na impossibilidade da higienização com álcool a 70%, utilizar 
hipoclorito a 2% de concentração. 

▪ Restringir o número de pessoas na área de atendimento do 
estabelecimento a 1 (uma) pessoa a cada 4m² (quatro metros quadrados) 

de área útil de circulação, sendo considerado pessoa para este propósito, 
tanto clientes quanto funcionários, observando sempre o distanciamento 
de 1,5m (um metro e meio) entre os mesmos. 

▪ As máquinas de cartão de crédito e telefones de uso comum devem estar 
envoltas em papel filme e deverão ser higienizados após a utilização 
de cada usuário. 

▪ Os estabelecimentos comerciais com estacionamento privativo deverão 
reduzir o número de vagas de estacionamento a 50% (cinquenta por cento) 
da capacidade instalada, com veículos estacionados em vagas alternadas. 

▪ Dispensar o comparecimento ao seu local de trabalho os funcionários que 
apresentarem sintomas da doença infecciosa viral respiratória causada 
pelo COVID-19, tais como tosse seca, febre (acima de 37,8º), insuficiência 
renal, dificuldade respiratória aguda, dores no corpo, perda de olfato e 
paladar, congestionamento nasal e/ou inflamação na garganta. 
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▪ Academia de ginástica - Minimizar o fluxo clientes através do 

agendamento prévio para atendimento organizando “turmas”, composta 
por no máximo 40% do total da taxa de ocupação, determinado pela 
divisão do total da área em m², dividido por 4, com horário específico não 
superior a uma hora de atividade, reservando o tempo mínimo de 30 
minutos entre os horários de cada turma para higienização dos 
equipamentos e mobiliário. 
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