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PROTOCOLO DE PREVENÇÃO N°01 DE 06 DE ABRIL DE 2020, CONTRA O 

COVID-19 PARA SERVIÇOS PRIVADOS ESSENCIAIS MUNICIPAIS. 

Neste momento de alerta global, a Prefeitura Municipal de Agudos do Sul, 

através da Secretaria Municipal de Saúde, vem adotando medidas de 

prevenção, orientação e controle do Coronavírus no município. 

A Vigilância Sanitária vem através deste orientar os estabelecimentos que irão 

manter as atividades, sobre os cuidados e medidas preventivas de fundamental 

importância para reduzir a transmissão do novo Coronavírus (COVID-19). Cada 

medida devera ser acatada e seguida para prevenção à exposição ao COVID-

19. Segue abaixo as medidas a serem adotadas por todos os comércios e 

estabelecimentos caracterizados como essenciais conforme o decreto.  

MEDIDAS EFICAZES EM TODA E QUALQUER SITUAÇÃO: 

➢ A higienização frequente das mãos com água e sabão e álcool 70%, 

após o contato com qualquer superfície ou tipo de material; 

➢ Disponibilizar de álcool em gel em pontos estratégicos para funcionários 

e clientes; 

➢ Intensificar a limpeza das áreas (pisos, sanitários, bancadas e etc.) com 

água e sabão, água sanitária, desinfetante, germicida. 

➢ Manter a distância de mínima 1,5 metros de outra pessoa, evitar o 

contato físico com outra e praticar o isolamento social.  

➢ Cada morador deve evitar sair de casa, realizar as medidas de etiquetas 

respiratórias e, caso haja necessidade de ir ao supermercado, é 

recomendado que somente um integrante da família se desloque até o 

estabelecimento. 

➢ Manter as vacinas em dia conforme calendário vacinal. 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA OS 

ESTABELECIMENTOS ESSENCIAIS REFERENTE AO ENFRENTAMENTO 

DO CORONAVIRUS. 

1) Colocar cartazes informativos e advertências na entrada e locais 

estratégicos informando sobre o Coronavírus e as formas de prevenção e 

contágio da doença COVID-19; 

2) Dar a opção aos clientes em estar realizando suas compras por telefone ou 

online, para diminuir o número de pessoas circulando. 

mailto:visaagudos@gmail.com


Secretaria Municipal de Saúde 
Vigilância Epidemiológica Municipal 

Vigilância Sanitária Municipal 
 

Rua Rui Barbosa, 300 – Agudos do Sul – Paraná 

Fone/Fax (41) 3624-1034 e-mail: visaagudos@gmail.com 

 

3) Evitar a aglomeração de pessoas, limitem a entrada de pessoas nos 

estabelecimentos. Demarcando com tintas, fitas zebradas ou autocolante 

coloridas ou similar, a distância de no mínimo 1,5 metros entre pessoas nos 

caixas de pagamento, nos atendimentos nos balcões, e filas de esperas; 

4) Disponibilizar ao público e funcionários: acesso a pia com água corrente, 

sabonete líquido, toalhas descartáveis e lixeiras com pedal em caso de 

impossibilidade poderá ser usado álcool gel 70% para higienização das 

mãos. 

5) Em estabelecimentos de grande fluxo de pessoas disponibilizar álcool gel 

70% em pontos estratégicos. 

6) Todos os ambientes devem estar sempre bem higienizados, ventilados e 

arejados. 

7) Organizar a equipe de limpeza para redobrar os cuidados em relação a 

higienização de superfícies (sendo que os colaboradores da higienização 

deverão utilizar EPIs corretamente). 

8) Todos os equipamentos devem permanecer limpos e desinfetados com 

álcool 70% como: balcões, mesas, cadeiras, portas, maçanetas, porta-papel, 

torneiras, telefones, corrimões, barra dos carrinhos e cestas de compras, 

relógio-ponto, máquinas de cartão, caixa  eletrônico e demais superfícies de 

uso coletivo. 

9) A higienização das instalações sanitárias deve ser permanente. 

10) Orientar os funcionários quanto: 

i. Em manter uma distância segura do cliente durante o atendimento, sem 

contato físico e também conversando apenas o necessário cuidando da 

dispersão de gotículas de saliva. 

ii. Proceder a lavagem das mãos (antes e após a manipulação dos 

alimentos ou qualquer interrupção, após tocar materiais contaminados 

ou usarem sanitários) sempre que necessário. 

iii. Orientar os funcionários a não compartilhar utensílios como canetas, 

pranchetas, garrafas de água, a não ter contato corporal e a manter 

distância de outra pessoa. 

iv.  Manter por escrito e arquivado, orientações de prevenção contra o 

Covid-19 para os trabalhadores, com a assinatura de ciência dos 

mesmos. 

v. Manter por escrito e arquivado uma ficha de entrega de EPI por 

funcionário. 
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11) Disponibilizar para os funcionários EPIs (Equipamentos de Proteção 

Individual), álcool gel e máscara para caso de atendimento de pacientes com 

sintomas.  

12) Elaborar um termo de compromisso assinado pelos funcionários e manter 

arquivado, descrevendo que os mesmos comuniquem no mesmo momento, o 

setor de recursos humanos (órgão semelhante ou responsável pelo 

estabelecimento), quando estes apresentarem qualquer tipo de sintoma 

relacionado ao Covid-19 ou síndrome gripal. 

Fica obrigado o responsável pelo setor de recursos humanos do 

estabelecimento, a determinar que o trabalhador que apresentar os sintomas:  

- Coriza: Fique em casa;  

- Coriza e Febre: Fique em alerta em casa;  

- Coriza, Febre e Tosse: Procurar a unidade de saúde (UBS); 

 - Coriza, Febre, Tosse e Falta de Ar: Procurar a UPA de Agudos do Sul. 

13) Os climatizadores de ar deverão estar em manutenção regularmente, além 

da limpeza, quando necessário substituir o filtro. 

14) Sobre a aquisição de Álcool 70% gel e máscaras cirúrgicas a 

recomendação é de que sejam conferidas as informações no rótulo, como a 

especificação da finalidade do produto e se há o registro da Anvisa. 

Lembramos que a venda de produtos sem rótulo ou fora da embalagem original 

é proibida, e produtos nessas condições não devem ser adquiridos. E se o 

consumidor flagrar irregularidades deve denunciar. Caso o consumidor não 

encontre o álcool 70% na apresentação em gel, outra opção é o álcool líquido 

também a 70%, utilizado como antisséptico para a higienização das mãos e 

desinfecção de superfícies, como maçanetas e corrimãos.  

15) Os banheiros do estabelecimento deve possuir: dispensador de papel 

toalha, dispensador de sabonete líquido, dispensador de álcool em gel, lixeira 

com acionamento no pedal, sendo que os dispensadores devem permanecer 

abastecidos; 

16) Disponibilizar aos fornecedores de produtos um local para fazer a 

higienização de mãos e álcool em gel. 

17) Solicitar que os fornecedores de produtos já venham paramentados com 

máscara de proteção, luvas e orientar para não ter contato corporal com 

ninguém. 

18) Orientações referente a máscaras “caseiras’’: 
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• Em primeiro lugar, é preciso dizer que a máscara é individual. Não pode 

ser dividida com ninguém, nem com mãe, filho, irmão, marido, esposa 

etc. Então se a sua família é grande, saiba que cada um tem que ter a 

sua máscara, ou máscaras; 

• A máscara deve ser usada por cerca de duas horas. Depois desse 

tempo, é preciso trocar. Então, o ideal é que cada pessoa tenha pelo 

menos duas máscaras de pano; 

• Mas atenção: a máscara serve de barreira física ao vírus. Por isso, é 

preciso que ela tenha pelo menos duas camadas de pano, ou seja, 

dupla face; 

• Também é importante ter elásticos ou tiras para amarrar acima das 

orelhas e abaixo da nuca. Desse jeito, o pano estará sempre protegendo 

a boca e o nariz e não restarão espaços no rosto; 

• Use a máscara sempre que precisar sair de casa. Saia sempre com pelo 

menos uma reserva e leve uma sacola para guardar a máscara suja, 

quando precisar trocar; 

• Chegando em casa, lave as máscaras usadas com água sanitária. Deixe 

de molho por cerca de dez minutos; e devem ser passadas com ferro de 

passar roupas após seco. 

 

ORIENTAÇÃO SOBRE HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES PARA OS 

ESTABELECIMENTOS ESSENCIAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA 

ENFRENTAMENTO E CONTROLE DO CORONAVIRUS. 

1) Aumentar a frequência de limpeza dos ambientes e para higienização de 

superfícies e pisos fazer uso somente de produtos de limpeza registrados na 

ANVISA;  

2) Desinfetar, com álcool a 70%: bancadas, utensílios, locais que são mais 

tocados, maçanetas de portas e equipamentos do local de trabalho, 

independente da função, exemplo: bancada de manipulação de alimentos, 

balança para pesar alimentos, esteira do caixa de pagamento, etc.;  

3)Usar luvas de borracha próprias para realização de limpeza, para evitar o 

contato direto com produtos químicos, que podem causar danos às mãos, e 

para proteger as mãos da possibilidade de contato com microrganismos;  

4) Recomenda-se a varredura úmida dos ambientes, com mops ou rodo e 

panos de limpeza, para evitar a dispersão de microrganismos veiculados pelas 

partículas de pó;  Os panos devem ser exclusivos para uso em cada ambiente, 

ou seja, os panos usados na limpeza de banheiros não devem ser usados na 
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limpeza de outros locais, sendo que os panos devem estar sempre limpos e 

alvejados;  

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS 

CASA LOTÉRICA/BANCOS: 

• Cumprir as recomendações gerais e aplicar as normas sobre a 

higienização dos ambientes citadas acima.  

• Promover a higienização do ambiente a cada turno (ou sempre que 

necessário) com limpeza de portas, corrimãos, vidros, bancadas, 

canetas, máquinas de cartão entre outros, com solução de álcool 70%. 

• Intensificar a limpeza de pisos, janelas, ventiladores, paredes com 

solução desinfetante germicida/bactericida/hipoclorito- água sanitária. 

• Dispor de barreiras físicas fita delimitando o espaço de circulação de 

pessoas no caixa e fitas no piso para demarcar a distancia de do mínimo 

1,50m. 

• Informar através de cartazes ilustrativos e informativos  medidas de 

proteção contra o Coronavírus para pessoas com doenças crônicas e 

acima de 60 anos. 

• Ter a disposição dos clientes álcool 70% para desinfecção de mãos. 

 

SUPERMERCADOS/ MERCEARIAS/AÇOUGUES: 

• Cumprir as recomendações gerais e aplicar as normas sobre a 

higienização dos ambientes citadas acima.  

• Se possível a colocação de barreiras físicas nos caixas para evitar a 

disseminação gotículas suspensas no ar entre cliente e funcionário. 

• Não permitir o consumo de bebidas e alimentos dentro e fora do local, 

evitando a aglomeração de pessoas. 

• Cumprir rigorosamente as recomendações de entrada de pessoas não 

excedendo o número máximo de pessoas recomendadas. 

• Limitar a entrada do público no máximo 20 pessoas 

(imprescindível). 

• Promover a higienização do ambiente a cada turno (ou sempre que 

necessário) com limpeza de: caixa, portas, corrimãos, vidros, bancadas, 

canetas, máquinas de cartão entre outros, com solução de álcool 70%. 

• Ter um funcionário responsável pelo quantitativo de pessoas que 

adentram no estabelecimento. 
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SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE (FARMÁCIAS, CONSULTÓRIOS 

ODONTOLÓGICOS, LABORATÓRIOS). 

• Cumprir as recomendações gerais e aplicar as normas sobre a 

higienização dos ambientes citadas acima.  

• Se possível utilizar máscara e luvas durante todo e qualquer 

procedimento com pacientes com contato direto. 

• Higienizar frequentemente antes e após cada paciente, a sala de 

injetáveis (superfícies, maçanetas, equipamentos, móveis e cadeiras) 

com saneantes registrados na ANVISA ou álcool 70º;  

• Higienizar as mãos com água e sabonete líquido por 40 segundos após 

o contato com qualquer pessoa, seguindo o Procedimento Operacional 

de lavagem de mãos (POP ilustrativo). 

• Instrumentos clínicos: Termômetros, estetoscópios, glicosímetros, 

aparelho de pressão, balança de bioimpedância, entre outros devem ser 

limpos com álcool líquido 70% após cada uso. 

• Superfícies nas áreas de circulação: Telefones, computadores, 

teclados, mouses, caixa registradora, balança, mesas, cadeiras, 

corrimões e maçanetas. Limpar a superfície com álcool 70% a cada 2 

horas. 

• Roupas de trabalho. Aventais, jalecos, uniformes. Esterilizar duas 

vezes por semana, substituindo a roupa imediatamente caso haja 

contaminação no contato com pacientes. 

• É recomendado a guarda dos EPIs em armários com compartimento 

duplo ou armário separado dos pertences pessoais. 

• Recomenda-se apenas procedimentos de urgência e emergência. 

(ODONTOLOGIA). 

• Diante da necessidade de realização de procedimento de urgência e 

emergência em pacientes sintomáticos o atendimento deverá ser 

realizado com as devidas medidas de biossegurança e uso de máscara 

N95. 

 

AGROPECUÁRIAS: 

• Cumprir as recomendações gerais e aplicar as normas sobre a 

higienização dos ambientes citadas acima.  

• Dar preferencia para venda via online. 

 

RESTAURANTES/PIZZARIAS/LANCHONETES: 
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• Cumprir as recomendações gerais e aplicar as normas sobre a 

higienização dos ambientes citadas acima.  

• Realizar somente a entrega do alimento, com as mãos higienizadas, em 

forma de marmita pronta, em embalagens fechadas, evitando contato e 

conversa, e manter a distância de 2 metros dos clientes. 

• Não permitir o consumo de bebidas alcoólicas dentro e fora do local, 

evitando a aglomeração de pessoas. 

• As mesas para quem for consumir no local (o que não é recomendado) 

deverão estar na distância de no mínimo 2 metros uma das outras. 

 

PADARIAS/PANIFICADORAS 

• Cumprir as recomendações gerais e aplicar as normas sobre a 

higienização dos ambientes citadas acima.  

• Não permitir o consumo de bebidas e alimentos dentro e fora do local, 

evitando a aglomeração de pessoas. 

• Realizar somente a entrega do alimento, com as mãos higienizadas, 

vender exclusivamente produtos de balcão e mercearia quando houver. 

Não oferecer refeição/lanches ou bebidas para consumo no local; 

 

POSTO DE COMBUSTÍVEL/CONVENIÊNCIAS 

• Cumprir as recomendações gerais e aplicar as normas sobre a 

higienização dos ambientes citadas acima.  

• Não permitir o consumo de bebidas e alimentos dentro e fora do local, 

evitando a aglomeração de pessoas. 

BORRACHARIAS/LAVAÇÃO 

• Cumprir as recomendações gerais e aplicar as normas sobre a 

higienização dos ambientes citadas acima.  

• Utilização de luvas para limpeza dos veículos e/ou reforço na lavagem 

das mãos. 

• Somente utilizar produtos de limpezas com registro no MS. 

FUNERÁRIAS/CAPELAS/ CEMITÉRIOS. 

• Cumprir as recomendações gerais e aplicar as normas sobre a 

higienização dos ambientes citadas acima.  

• Deverão seguir a Nota Técnica 01/2020 da Vigilância Sanitária.               

• O velório deverá ser feito exclusivamente nas capelas dos respectivos 

cemitérios, com tempo estimulado e limitando a entrada de 10 pessoas 

por vez pra não haver aglomeração. 
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IGREJAS/CASA PAROQUIAIS/TEMPLO RELIGIOSO. 

• Cumprir as recomendações gerais e aplicar as normas sobre a 

higienização dos ambientes citadas acima. 

• Dispor de uma pessoa para realizar a distribuição do álcool em gel na 

entrada.  

• Realizar missas, cultos online ou com distanciamento mínimo de 1,5 

metros. 

• Realizar acolhimento/aconselhamento individualizado. 

• Restrição na entrada de idosos acima de 65 anos.  

• Restrição na entrada de pessoas com sintomas gripais e doenças 

crônicas (asma, bronquite, diabetes, hipertensão, etc). 

 

ESTE PROTOCOLO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM AS 

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DOS ÓRGÃOS SUPERIORES DE SAÚDE. O 

DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PREVISTAS NESTE PROTOCOLO 

ACARRETARÁ EM SANÇÕES PREVISTAS EM LEI. 

• DÚVIDAS SUGESTÕES E ESCLARECIMENTOS LIGUE: (41) 3624-1034 DAS 

8H ÁS 17H. 
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