
C O R O N A V Í R U S
SUPERMERCADO E MERCADOS

*Orientações e Informações*
Ÿ Disponibilizar álcool gel 70% na entrada dos estabelecimentos, nos 

corredores e balcões de caixas para uso dos clientes e funcionários;

Ÿ Aumentar a freqüência de higienização de superfícies, carrinhos de 
compras, cestas e demais dispositivos utilizados pelos clientes e 
funcionários;

Ÿ Orientar funcionários quanto a higiene freqüente e de modo correto das 
mãos e manter lavatórios de higiene de mãosprovidos de papel toalha 
descartável e sabonete liquido;

Ÿ Manter áreas de convivência de funcionários tais como
refeitórios  e locais de descanso ventiladas;

Ÿ Intensificar higienização de sanitários de uso de clientes e funcionários;

Ÿ Organizar as filas nos balcões de caixa de modo a manter distância 
mínima de segurança de 1,5 metros entre os clientes;
  

Ÿ Suspender a venda/exposição de alimentos na modalidade de auto 
serviço tais como  produtos de padaria;

Ÿ Os restaurantes, localizados dentro dos supermercados, não poderão 
funcionar com atendimento ao público, sendo permitida apenas a venda 
de marmitas pré-elaboradas e embaladas;

Ÿ As padarias não poderão servir alimentos para consumo no local. Não é 
permitido que os clientes usem as mesas para nenhuma atividade. Os 
clientes deverão exclusivamente realizar  suas compras e 
imediatamentese retirar do local.



C O R O N AV Í R U S
FARMÁCIAS E DROGARIAS

*Orientações e Informações*
Ÿ O estabelecimento deverá limitar a entrada de pessoas em 50% da 

capacidade de público do mesmo;

Ÿ Disponibilizar álcool gel 70% na entrada dos estabelecimentos e nos balcões 
para uso dos clientes e funcionários:

Ÿ Intensificar rotina de limpeza e desinfecção do estabelecimento: nas áreas 
de circulação, superfícies e objetos como telefones, computadores, teclados, 
mouses, balança, mesas, cadeiras, corrimões, balcões, mesas e maçanetas 
devem ser limpos com álcool líquido 70% a cada 2 horas;

Ÿ Os instrumentos clínicos, como termômetros, estetoscópios, glicosímetros, 
aparelhos de pressão,entre outros utilizados pelo farmacêutico, devem ser 
limpos com álcool líquido 70% após cada uso ou imediatamente caso haja 
suspeita de contaminação;

Ÿ Treinar todos os funcionários para os procedimentos corretos de prevenção, 
higiene e rotina de trabalho. Reforçar orientações quanto à higiene frequente 
e modo correto de higienização das mãos e manter lavatórios de higiene de 
mãos providos de papel toalha descartável e sabonete líquido;

Ÿ Intensificar higienização de sanitários de uso de clientes e funcionários;

Ÿ Todos os funcionários devem ser treinados para seguir rigorosamente as  
recomendações de atendimento a casos suspeitos;
 

Ÿ Durante o atendimento evitar contato físico direto com pacientes, incluindo 
exame físico e exposição a secreções respiratórias e outras. Procurar manter 
distância de 1,5 metros durante todo o atendimento;

Ÿ A saúde dos funcionários da loja, sem sintomas, deve ser acompanhada 
diariamente pelo farmacêutico, com monitorização da temperatura e 
surgimento de sintomas. Sintomas sugestivos de infecção respiratória 
devem ser notificados pelo funcionário imediatamente.



C O R O N AV Í R U S
CLÍNICAS VETERINÁRIAS
*Orientações para atendimentos de urgência*

Ÿ Organizar a sala de espera, de modo que se 
mantenha a distância de 1,5m entre as pessoas;

Ÿ Durante consultas ou cirurgias o distanciamento 
deverá ser mantido pelos profissionais;

Ÿ Restringir o numero de acompanhantes;

Ÿ Manter as ações de desinfecção de superfícies 
permanentemente;

Ÿ Suspender cirurgias que não sejam de urgência, 
vacinações,everminações, consultas de rotina, 
visitas de animais em pós operatório etc...;

Ÿ  Suspender todas as atividades do 
estabelecimento que não se enquadrem como 
urgência/emergência.



C O R O N AV Í R U S
CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS MÉDICAS

*Orientações para atendimento ambulatorial eletivo*

Ÿ Recomenda-se manter o atendimento especialmente aos  pacientes oncológicos, 
pacientes com doenças crônicas, pacientes imunodeprimidos, radioterapia, 
quimioterapia, cirurgias de urgência, imunoterapia, obstetrícia, exames de 
diagnóstico para acompanhamento dos casos citados,  emissão de receitas de 
uso contínuo ou controladas, entre outros;

Ÿ Ao agendar consultas, instruir os pacientes e acompanhantes a informar já na 
chegada ao serviço se tiverem sintomas de alguma infecção respiratória (por 
exemplo, tosse, coriza, febre, dificuldade para respirar) e tomar as ações 
preventivas apropriadas, por exemplo, usar máscara cirúrgica a partir da entrada 
do serviço e manter a espera em sala separada;

Ÿ O portador de doença crônica assintomática pode considerar o adiamento da 
consulta através de contato telefônico com o médico responsável.

Ÿ As clínicas e consultórios devem agendar as consultas limitando a entrada de 
pessoas em 50% da capacidade da sala de espera. Manter distância de 1,5m entre 
pessoas;

Ÿ Disponibilizar álcool gel 70% na entrada do estabelecimento e nas principais 
circulações;
 

Ÿ Prover condições para higiene das mãos: lavatório/pia com dispensador de 
sabonete líquido, suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa e 
abertura sem contato manual;

Ÿ Intensificar a rotina de  limpeza e desinfecção de artigos e superfícies do 
estabelecimento e de outros ambientes utilizados pelo paciente;

Ÿ Manter os ambientes ventilados;

Ÿ Todos os funcionários devem ser treinados para seguir rigorosamente as 
recomendações de atendimento a casos suspeitos de infecção pelo novo 
coronavírus (2019-nCoV);

Ÿ Seguir rigorosamente os critérios da NOTA TÉCNICA Nº 04/2020 
GVIMS/GGTES/ANVISA, disponível em http://www.saude.sc.gov.br/coronavirus/

http://www.saude.sc.gov.br/coronavirus/


C O R O N AV Í R U S
SALÃO DE BELEZA E BARBEARIAS

*Orientações e Informaçãoes*
Ÿ Seguir estritamente o regulamento da Vigilância Sanitária descritos na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 004/DIVS/2013 

( );https://is.gd/normativa004divs

Ÿ Organizar a agenda de modo a ampliar o intervalo entre atendimentos, reduzindo o número de pessoas nestes ambientes;

Ÿ Os atendimentos de clientes deverão ser realizados de forma individual, sem acúmulo de pessoas na sala de espera, 
sendo permitido que permaneça na sala de espera apenas o cliente do horário seguinte, sempre respeitando a distância 
de no mínimo 1,5 metros entre os clientes, cabendo ao profissional organizar sua agenda conforme tempo médio de 
atendimento;

Ÿ Disponibilizar alcool 70% na entrada dos estabelecimentos e balcões para uso de clientes e funcionários, além de orientar 
os clientes a lavarem as mãos ao chegarem no estabelecimento;

Ÿ Todos os profissionais devem utilizar máscaras e atender apenas clientes que utilizarem máscaras;

Ÿ Os profissionais que entram em contato direto com o cliente, como manicures e depiladoras, devem utilizar luvas, a serem 
substituídas a cada atendimento;

Ÿ Aumentar a freqüência de higienização de superfícies como maçanetas, balcão, recepção, bancadas, cadeiras (inclusive 
braços) e lavatórios, incluindo as embalagens de produtos cosméticos (esmaltes, shampoo, cremes, loções etc), as 
cadeiras/bancadas utilizadas para atendimento devem ser higienizadas a cada troca de cliente;

Ÿ Todos os materiais como alicates, espátulas e pinças devem ser esterilizados em autoclave e as embalagens abertas na 
frente dos clientes;

Ÿ Disponibilizar local exclusivo e fechado (pote com tampa por exemplo)  para armazenar materiais contaminados 
destinados a esterilização;

Ÿ Lixas e polidores de unha são obrigatoriamente de uso individual e devem ser descartados imediatamente após o uso, 
não podendo ser compartilhadas com outros clientes;

Ÿ Realizar freqüentemente a higiene das mãos de forma correta  em lavatórios providos de papel toalha descartável e 
sabonete líquido;

Ÿ Intensificar higienização de sanitários de uso de clientes e funcionários;

Ÿ Realizar a troca de toalhas e capas a cada cliente atendido, sendo essas de uso individual ou descartáveis;

Ÿ Aumentar as distâncias entre as cadeiras e lavatórios para o mínimo de 1,5m;

Ÿ Ao realizar o agendamento, a pessoa deverá ser questionada se apresenta sintomas respiratórios e se está em 
quarentena ou isolamento em decorrência do COVID19, ficando proibido o atendimento de pessoas sintomáticas ou em 
período de isolamento nestas atividades;

Ÿ Os trabalhadores devem ser orientados a intensificar a higienização das mãos, principalmente antes e depois do 
atendimento de cada cliente ou após usarem banheiro;

Ÿ Nos locais onde há uso de máquina para pagamento com cartão, esta deverá ser higienizada com álcool 70% ou 
preparações antissépticas após cada uso;

Ÿ O nome completo, telefone, data e horário de atendimento de cada cliente deve ser anotado, podendo ser solicitado 
posteriormente pela autoridade de saúde em situação de haver caso suspeito de COVID-19.   
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