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1. Medidas a serem implementadas para prevenção: 
 
 

1.1. Organização do ambiente 
 
Garantir o distanciamento social: esta medida visa que, caso uma pessoa esteja 
contaminada pelo novo coronavírus, haja um menor risco de haver contato de suas 
secreções ou saliva com outras pessoas. As seguintes medidas devem ser adotadas: 
 

Medida O quê Como 
Monitorar fluxo 
de pessoas 
dentro da loja 

A quantidade de pessoas 
dentro da loja não deve 
exceder o limite de 2 pessoas 
por metro quadrado 
(considerar o espaço físico da 
área de atendimento). 
 
Cálculo por m2:  
Nº de pessoas no 
estabelecimento: 
Área (M2) do estabelecimento 

2 
Considerar colaboradores e 
clientes 

Mantenha algum responsável 
para do dia para este controle, 
bloqueie a entrada de novos 
clientes caso ultrapasse o Nº de 
segurança 

Distanciamento entre pessoas 
no ambiente de no mínimo 
1,5m  

Demarcação no piso, com fita de 
auto adesão, em toda a extensão 
do empreendimento contendo 
indicação da direção do fluxo a 
ser seguido pelas pessoas (em 
dois sentidos), respeitado o 
distanciamento mínimo de 1,5m 
(um metro e meio). 
 

 Distanciamento entre 
provadores e cadeiras 

Caso os provadores tenham uma 
distância menor que um metro e 
meio de distância, deixar um 
deles bloqueados, assim como 
cadeiras ou bancos dentro do 
estabelecimento. 

Desativação de 
ambientes de 
uso comum 

Desativar bebedouros. Cada colaborador deve ter a sua 
própria garrafa de água e esta 
não deve ser compartilhada. 

Desativar banheiros de uso 
para clientes 

Os banheiros devem ser para 
uso exclusivo de funcionários, 
com rotina de higienização 
local. 
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Desativar refeitórios; escala 
para lanches coletivas. 

Evitar momentos de 
alimentação ou pausas 
coletivas. Respeitar o uso 
distanciamento de pelo menos 
1,5 metros.  

Aumentar a 
circulação de ar 
no ambiente 

Manter portar e janelas 
abertas 

Sempre que possível manter 
portas abertas 

 
 
 

1.2.- Limpeza e higienização de ambientes 
 
Uma atenção especial deve ser dada ao processo de higienização e limpeza 
considerando o risco de permanência de formas viáveis do novo coronavírus em 
superfícies. 
 

Medida O quê Como 
Limpeza Aperfeiçoar e reforçar os 

processos de limpeza e 
higienização em todos os 
ambientes e equipamentos, 
incluindo piso, estações de 
trabalho, máquinas, mesas, 
cadeiras, computadores, entre 
outros. 
 

A limpeza deve ocorrer ao início 
e término de cada dia. 
Áreas de grande circulação: 
higienizar a cada 2 horas; 
Bancadas: higienizar a cada 
atendimento; 
Provadores: higienizar a cada 
uso; 
Teclado/ telefone: higienizar 
2x/dia 
Piso e banheiros: usar 
hipoclorito 0,5% ou 
desinfetante. 
Superfícies ou aparelhos: usar 
álcool 70%. 

Disponibilizar álcool 70% . Deixar disponível álcool 70% 
para higienização constante de 
superfícies. 

Lixeiras Disponibilizar lixeiras que 
permitam o descarte sem o 
uso das mãos. 

Dar preferência para lixeiras 
com pedal. 

Higienização de lixeiras e 
descarte de lixo. 

Aumentar a frequência de 
higienização de lixeiras, assim 
como a frequência de descarte. 
Se necessário providenciar 
lixeira para resíduos 
contaminados. 

Ar condicionado Limpeza de ar condicionado. Quando possível evitar o uso. 
Manter as portas abertas para 
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aumentar a ventilação. 
Higienizar os filtros 
semanalmente. 
 

Tapetes e 
carpete  
 

Retirar tapetes e carpetes. Sempre que possível, retirar ou 
evitar o uso de tapetes e 
carpetes, facilitando o processo 
de higienização. Não sendo 
possível a retirada, reforçar a 
limpeza e higienização dos 
mesmos.  
 

Máquinas de 
cartão de 
crédito 

Higienização de máquinas de 
cartão de crédito. 

Devem ser higienizadas com 
álcool 70% antes e após o uso 
de cada cliente.  
O revestimento com plástico 
filme não isenta a necessidade 
de higienização entre usos. 

Toalhas Retirar tolhas de lavabos e 
banheiros. 

Utilizar papel toalha para 
secagem de mãos e objetos. 

 
 
 

1.3.- Cuidado com produtos/ peças de vestuário 
 

Medida O quê  Como 

Cuidados com 
mercadorias 
provenientes de 
trocas 

Higienizar mercadorias 
provenientes de trocas. 

Deixar armazenada a peça em 
local separado por 72 horas e 
após passar com ferro a vapor. 

Cuidados com 
mercadorias 
usadas para 
prova 

Evitar prova de mercadorias. A portaria municipal da cidade 
de Cuiabá prova de 
mercadorias. 

Limitar peças de prova. Oferecer apenas uma peça de 
cada modelo para prova. 

Higienizar mercadorias 
provenientes usadas para 
prova. 

Em caso de prova deixar a peça 
armazenada em local separado 
por 72 horas e após usar ferro a 
vapor. 

 
 
 

1.4.- Higiene pessoal e autocuidado 
 
A transmissão do novo coronavírus ocorre através de contato com gotículas de saliva e 
outras secreções de um indivíduo contaminado. Mesmo pessoa sem sintomas pode 
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estar transmitindo o vírus. Portanto alguns cuidados são importantes para a 
prevenção: 
 

Medida O quê  Como 
Uso de 
máscaras 

Os colaboradores devem fazer 
uso de máscaras durante todo 
tempo 

As máscaras devem ser trocadas 
a cada turno. Devem ser 
higienizadas em casa.  
Observar o uso correto: cobrir 
sempre a boca e o nariz, não 
ficar tocando a máscara, trocar 
sempre que estiver úmida ou 
com sujidade. 

 Exigir uso de máscara dos 
clientes 

O cliente deve permanecer todo 
o tempo de máscara dentro do 
ambiente. 

Higienização das 
mãos 

Oferta permanecente de 
álcool em gel 70% 

Manter dispositivos de 
higienização das mãos 
espalhados pela dependência 
do estabelecimento. 

Higienizar frequentemente as 
mãos 

As mãos devem ser lavadas 
frequentemente ou sempre que 
com sujidades.  
O uso de álcool em gel substitui 
a higienização das mãos quando 
estas não estiverem sujas ou 
com resíduos. 

Estimular clientes e 
colaboradores a higienização 
das mãos 

Colocar cartazes informativos e 
educativos para estimular 
clientes e colaboradores a 
higienizar as mãos 

Controle de 
temperatura 

Aferir temperatura de 
colaboradores e clientes 

Qualquer pessoa antes de 
entrar no estabelecimento deve 
ter sua temperatura verificada. 
Caso esteja maior ou igual a 
37,5oC a pessoa deve ser 
orientada a buscar auxílio 
médico e não deve entrar no 
estabelecimento. 

 
1.4.1.- Monitoramento de sintomas: 

 
Todo colaborador deve se auto monitorar e informar imediatamente ao seu 

superior o surgimento de sintomas como: dor de cabeça, alteração de olfato e paladar, 
febre ou sensação febril, tosse, dor de garganta, obstrução nasal.  

Essa medida de auto monitoramento deve ser estimulada dentro da empresa. 
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2. Medidas em caso de colaborador exposto a ou com diagnóstico de COVID-19: 
(Portaria Nº 454, DE 20 DE MARÇO DE 2020 do Ministério da Saúde) 
 

Situação Conduta Retorno ao trabalho 
Colaborador contactante 
domiciliar de casos 
confirmados de COVID-19 

Colaboradores que 
viverem no mesmo 
domicílio que pessoas 
suspeitas ou confirmadas 
devem ser afastadas das 
atividades laborais e 
cumprir quarentena 
domiciliar.  

Após 14 dias. 
Se, nesse período, o 
colaborador desenvolver 
sintomas, deve reiniciar a 
contagem do isolamento. 

Colaborador com sintoma 
respiratório 
(tosse, dor de garganta, 
febre, perda de olfato e 
paladar) 

Afastar imediatamente 
das atividades e 
permanecer em 
isolamento em domícilio. 

Após 14 dias e sem 
sintomas.  
Se realizar teste para 
COVID-19 e este for 
negativo o retorno pode 
ser imediato, desde que o 
colaborador esteja sem 
sintomas por 3 dias. 

Colaborador contactante 
em ambiente de trabalho 

Não afastar, manter 
monitoramento ativo, 
reforço dos cuidados de 
distanciamento, uso de 
máscaras e higienização 
constante das mãos. 
Se ficar sintomático: 
afastar imediatamente. 
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GLOSSÁRIO: 
 
 
COVID-19: é a doença causada pelo novo coronavírus (nSARS CoV-19). 
 
CASO SUSPEITO DE COVID-19: Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado 
por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, acompanhada de tosse OU dor de 
garganta OU coriza OU dificuldade respiratória. 
 
CASO CONFIRMADO DE COVID-19: Indivíduo que apresente um exame positivo para o 
novo coronavírus, seja por pesquisa direta do vírus em secreção respiratória ou por 
resultado de exame de sangue. 
 
SINTOMAS RESPIRATÓRIOS: sintomas novos ou piora de sintomas habituais como: dor 
de garganta, coriza, tosse, febre, falta de ar. 
 
MONITORAMENTO ATIVO: observação individual (autoavaliação orientada) ou 
procedimentos de avaliação (por profissionais de saúde) da população exposta quanto 
a sintomas que possam sugerir COVID-19 como febre, dor no corpo, dor de garganta, 
tosse, falta de ar, diarréia. 
 
QUARENTENA: Período em que uma pessoa sem sintomas deve permanecer em casa, 
com cuidados para a não contaminação de seus familiares, após exposição de alto 
risco a uma pessoa com diagnóstico confirmado de COVID-19.  
 
ISOLAMENTO: Conduta que uma pessoa com diagnóstico confirmado ou suspeito de 
COVID-19 deve ter para evitar contaminação de outras pessoas, familiares, colegas de 
trabalho ou terceiros, e para evitar também contaminação de ambientes e superfícies, 
permanecendo em um ambiente separado da casa, não compartilhando objetos, não 
saindo de casa, exceto para buscar ajuda médica. Na COVID-19 este tempo é de 14 
dias pelo menos, a partir do primeiro dia de sintomas e o paciente só deve sair do 
isolamento quanto estiver pelo menos 3 dias assintomático. 
 
MONITORAMENTO ATIVO: observação individual (auto avaliação orientada) ou 
procedimentos de avaliação (por profissionais de saúde) da população exposta quanto 
a sintomas que possam sugerir COVID-19 como febre, dor no corpo, dor de garganta, 
tosse, falta de ar, diarreia. 
 
CONTATO DE RISCO: 
 
CONTATO PRÓXIMO DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19:  

• Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos) 
com caso confirmado.  

• Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções infecciosas 
(por exemplo, gotículas de tosse, contato sem proteção com tecido ou lenços 
de papel usados e que contenham secreções).  
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• Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais e a uma 
distância inferior a 1 metro.  

• Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de aula, 
sala de reunião, sala de espera do hospital etc.) por 15 minutos ou mais e a 
uma distância inferior a 1 metro.  

 
CONTATO DOMICILIAR DE CASO CONFIRMADO DE COVID-19:  

• Uma pessoa que resida na mesma casa/ambiente. Devem ser considerados os 
residentes da mesma casa, colegas de dormitório, creche, alojamento etc.  
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ANEXO 1- 
Procedimento Operacional Padrão – Higienização das mãos 
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ANEXO 2-  
Procedimento Operacional Padrão – Higienização de produtos / peças 
 
Objetivos:  
Padronizar a higienização de produtos ou peças de vestuário em virtude da Pandemia 
de COVID-19 
 
Executores:  
Todos os colaboradores 
 
Insumos:  
Ferro vapor 
Cabides 
Caixas com tampa 
Luvas de procedimento 
Máscara facial 
Embalagem 
 
Descrição do procedimento: 
Peças recebidas de devoluções ou trocas: 
Não fazer a checagem imediata do produto ou se fizer utilizar luvas. 
Deixar o produto como foi entregue pelo cliente em um ambiente separado (utilizar 
uma caixa com tampa e deixar armazenado por 72h. 
Calçar luvas, retirar o produto e pendurar em um cabideiro. 
Passar o ferro a vapor (passar pelo menos 3 vezes em cada lado da peça) 
Dobrar e colocar em embalagem apropriada. 
 
Peças usadas no provador: 
Pedir para o cliente manter a peça que provou no provador. 
Caso o cliente queira a peça, pegar uma embalada. 
Higienizar as mãos. 
Calçar luvas de procedimento e manter uso de máscara.  
Retirar as peças, dobrar e armazenar em caixa com tampa por 72h. 
Higienizar as mãos. 
Após o período de 72 horas, higienizar as mãos e calçar luvas novamente. 
Retirar o produto e pendurar em um cabideiro. 
Passar o ferro a vapor (passar pelo menos 3 vezes em cada lado da peça) 
Dobrar e colocar em embalagem apropriada. 
 
Fatores de risco: 
Contaminação do colaborador por manuseio inadequado de peças que tiveram em 
contato com clientes com COVID-19. 


