
15/06/2020 SEI/ABC - 0011978233 - Nota Técnica

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13456746&infra_sistem… 1/5

AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE RONDÔNIA

NOTA TÉCNICA Nº 30/2020/AGEVISA-SCI

INTERESSADO: Lojas de eletrodomés�cos, móveis e utensílios; lojas de equipamentos de
informá�ca e de instrumentos musicais; ó�cas, relojoarias, acessórios pessoais e afins; lojas de tecidos,
armarinhos e aviamento; livrarias e papelarias.

ASSUNTO: Recomendações sanitárias para intensificar as ações de prevenção
relacionadas à Covid-19.

 

CUIDADOS RELACIONADOS AOS COLABORADORES/TRABALHADORES

Colaboradores do grupo de risco¹ devem permanecer em casa e realizar serviço em regime de
home-office ou teletrabalho;

Caso residam com pessoas do grupo de risco, realizar preferencialmente serviço em regime de
home-office;

Toda Síndrome Gripal (SG), que configure sinal ou sintoma de resfriado e/ou gripe: afastar-se
imediatamente das a�vidades presenciais pelo período mínimo de 14 dias, ou mais, no caso
persistência dos sinais/ sintomas, até a completa melhora;

Obrigatoriedade de testagem dos trabalhadores;

Dispensar a u�lização de biometria para registro eletrônico do ponto;

Disponibilizar de todos os insumos, como álcool 70% (setenta por cento), luvas, máscaras e demais
equipamentos recomendados para a manutenção de higiene pessoal dos funcionários e demais
par�cipantes das a�vidades autorizadas;

Contatar por telefone: 0800 642 5398 ou 3901 8501 Call Center Governo de Rondônia.

 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO ESPECÍFICAS

Disponibilizar meios para higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel a 70% com
periodicidade mínima de a cada 2 horas, ou a qualquer momento dependendo da a�vidade
realizada ou quando em contato com o cliente, incluindo antes e após a u�lizar maquinas de
cartões de credito;

Fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados para a a�vidade exercida e em
quan�dade suficiente. Caso a a�vidade não possua protocolo específico deverá ser fornecido no
mínimo máscara;

Profissionais em contato direto com o cliente devem adotar o uso de máscara e face shield;

Providenciar barreira de proteção �sica quando em contato com o cliente;

Não u�lizar ou compar�lhar itens de uso pessoal com os colegas de trabalho, como EPIs, fones,
aparelhos de telefone, e outros, fornecendo esses materiais para cada trabalhador;
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Não realizar reuniões presenciais, priorizando reuniões à distância (videoconferência), caso não
seja possível, fornecer máscaras;

Flexibilizar os horários de trabalho com a adoção de sistemas de escalas mínimas, alterações de
jornadas, revezamentos de turnos e saídas para almoço e lanches, visando reduzir a proximidade
entre os colaboradores/trabalhadores, inclusive durante o percurso casa/trabalho em transporte
público ou fretado pela empresa;

Os estabelecimentos comerciais fixem horários ou setores exclusivos para atender os clientes com
idade superior ou igual a 60 (sessenta) anos, mediante comprovação e aqueles de grupos de
riscos, conforme autodeclaração, com cadastro a ser realizado junto ao estabelecimento, evitando-
se o máximo a exposição ao contágio pelo COVID-19;

Impedir a entrada de crianças;

Obrigatoriedade de monitoramento de temperatura de colaboradores e clientes diariamente.

 

CUIDADOS GERAIS RELACIONADOS AO AMBIENTE DE TRABALHO

 

Nas áreas de circulação interna dos estabelecimentos sempre demarcar com sinalização a
distância de 2 metros que deve ser man�da entre um cliente e outro, incluindo quando forem
pegar produtos em prateleiras, ou afins e filas de qualquer natureza;

Reduzir o fluxo e permanência de pessoas (clientes e colaboradores) dentro do estabelecimento
para o teto de operação, compreendido como o percentual máximo de pessoas, trabalhadores ou
não, que podem estar presentes, ao mesmo tempo, em um mesmo ambiente de trabalho, fixado a
par�r do limite máximo de pessoas por espaço �sico livre;

Limitar a 40% (quarenta por cento) da área de circulação interna de clientes, não computando área
externa e administração, sendo no caso de filas fora do estabelecimento, os clientes deverão
manter distância de, no mínimo, 2m (dois metros) um do outro, cabendo a responsabilidade ao
proprietário do comércio de manter a ordem e o distanciamento deles na área externa da loja;

Fixar na entrada do estabelecimento de forma visível os documentos de licenciamento AVCIP -
Auto de Vistoria Contra Incêndio Pânico ou ACPS - Auto de Conformidade de Procedimento
Simplificado, emi�do pelo Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia; que contém a quan�dade
máxima de clientes e colaboradores permi�dos no estabelecimento;

Limitar o número de funcionários ao estritamente e necessário para o funcionamento do serviço;

Os elevadores devem operar sempre com 1/3 de sua capacidade oficial. Se necessário, deve ser
designado colaborador u�lizando máscara para organização da fila e entrada de pessoas,
mantendo a distância mínima de 2 metros entre os usuários, com demarcações ao piso;

Disponibilizar na entrada do estabelecimento lavatório com dispensador de sabonete líquido e
papel toalha ou dispensador com álcool gel a 70%, bem como nos sanitários;

Realizar a higienização frequente, a cada 2 horas, antes e após uso, dos fones, dos aparelhos de
telefone, das mesas, dos equipamentos de informá�ca, produtos comercializados e outros;

Realizar a higienização frequente das maçanetas, torneiras, corrimãos, mesas, cadeiras, teclados,
computadores, botões de elevadores, telefones e todas as super�cies metálicas constantemente
com álcool a 70%;

Reforçar os procedimentos de higiene de todos os ambientes, como depósitos, sanitários e áreas
de circulação de clientes;

Sistema�zar a limpeza local (piso, balcão e outras super�cies) com desinfetantes a base de cloro
para piso e álcool a 70% para as demais super�cies, no mínimo, duas vezes por período, ou
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conforme necessidade;

Intensificar a higienização dos sanitários existentes, sendo que o funcionário deverá u�lizar os
equipamentos de proteção apropriados (luva de borracha, avental, calça comprida, sapato
fechado);

Realizar a limpeza e desinfecção das luvas de borracha des�nadas a limpeza com água e sabão
seguido de fricção com álcool a 70% por 20 segundos, reforçando o correto uso das mesmas (não
tocar com as mãos enluvadas em maçanetas, telefones, botões de elevadores, etc.);

Manter o ambiente de trabalho com ven�lação adequada, sempre que possível, deixando portas e
janelas abertas;

Evitar o uso de ar condicionado, na impossibilidade, manter limpos os componentes do sistema de
clima�zação (bandejas, serpen�nas, umidificadores, ven�ladores e dutos) de forma a evitar a
difusão ou mul�plicação de agentes nocivos à saúde humana e manter a qualidade interna do ar;

Não u�lizar bebedouros cole�vos;

Caso possua bebedouro, os mesmos devem ser lacrados e não u�lizados por trabalhadores ou
clientes;

Oferecer o álcool 70% para os clientes higienizarem as mãos antes e após tocar em máquinas de
cartão de crédito, caixas eletrônicos de autoatendimento, entre outros equipamentos;

Priorizar métodos eletrônicos de pagamento, se possível, preferência por tecnologia de
aproximação. 

 

MANIPULAÇÃO DOS PRODUTOS, PEÇAS OU INSUMOS DO CLIENTE NO LOCAL, SEGUIR AS SEGUINTES
ORIENTAÇÕES: 

Só permi�r a entrada de clientes se es�verem u�lizando máscaras;

Se o cliente for experimentar mercadoria, orientar e solicitar que os mesmos higienizem as mãos
antes e após de experimentar as mercadorias;

Preferencialmente, clientes não devem tocar as mercadorias, que sejam demonstradas pelo
vendedor com prévia higienização das mãos e logo após;

Higienização e an�ssepsia de lentes e armações antes e depois de cada uso;

Marcação para delimitar o espaço entre as mesas (2 metros de distância) para
provar/experimentar os produtos;

Não permi�r que os clientes manuseiem os livros, revistas, CDs e afins;

Todas as compras que os produtos adquiridos pelos clientes deverão ser limpos previamente ao
uso;

Higienização e an�ssepsia de cadeiras, balcões, espelhos, aparelhos e equipamentos manuseados
no atendimento de cada cliente;

Os produtos expostos em vitrine deverão ter sua higienização realizada com álcool 70%, de forma
frequente, recomenda-se redução da exposição de produtos sempre que possível;

Não u�lizar espanadores para limpeza de poeira em livros, revistas, papelaria e outros objetos
dispostos no estabelecimento;

Higienização e an�ssepsia de lentes e armações antes e depois de cada uso;

Realizar a higienização frequente, pelo menos antes e após uso, dos fones, dos aparelhos de
telefone, das mesas, e outros;
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Realizar a higienização frequente das maçanetas, torneiras, corrimãos, mesas, cadeiras, teclados,
computadores, botões de elevadores, telefones e todas as super�cies metálicas constantemente
com álcool a 70%;

Higienização e an�ssepsia de cadeiras, balcões, espelhos, aparelhos e equipamentos manuseados
no atendimento de cada cliente;

Oferecer o álcool 70% para os clientes higienizarem as mãos antes e após tocar em máquinas de
cartão de crédito, caixas eletrônicos de autoatendimento, entre outros equipamentos.

 

ORIENTAÇÕES PARA COLABORADORES/ TRABALHADORES NO AMBIENTE DE TRABALHO  

Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool gel a 70% com periodicidade mínima de a cada 2
horas, ou a qualquer momento dependendo da a�vidade realizada ou quando em contato com o
cliente;

U�lizar os equipamentos de proteção individual disponibilizados pelo empregador, da forma
correta, sendo obrigatória a u�lização de máscara em todas as a�vidades;

Higienizar os equipamentos com álcool a 70% ou conforme orientação do fabricante;

Não cumprimentar as pessoas, sejam colegas trabalhadores/ colaboradores ou clientes, com
apertos de mãos, abraços, beijos ou outro �po de contato �sico;

Ao tossir ou espirrar, realizar e�queta respiratória com a dobra do cotovelo ou deve-se cobrir o
nariz e boca com lenços descartáveis e evitar tocar os olhos, nariz e boca;

Manter distância mínima de pelo menos 2,0 metros, entre os colaboradores/trabalhadores e entre
estes e os clientes. Quando isto não for possível, u�lizar máscara cirúrgica e respeitar a barreira
de proteção �sica para contato com o cliente;

Manter os cabelos presos e não u�lizar bijuterias, joias, anéis, relógios e outros adereços, para
assegurar a correta higienização das mãos;

 

ORIENTAÇÕES PARA OS CLIENTES

Fique em casa sempre que possível;

Caso tenha sintomas de gripe ou resfriado, não saia de casa;

U�lize máscara, de preferência caseira, durante todo período de permanência fora de casa;

Prefira solicitar serviço por delivery, compra por telefone ou internet;

Se for do grupo de risco não saia de casa! Peça ajuda a um familiar, amigo ou vizinho sem ter
contato �sico com a pessoa;

Não u�lizar bebedouros cole�vos;

Não permi�r que outras pessoas toquem em seus cartões de crédito ou débito na hora do
pagamento. Evite pagar com dinheiro;

Permaneça no estabelecimento o menor tempo possível, dessa forma, planeje sua compra ou
a�vidade antes de sair de casa;

Realize a higienização das mãos ao entrar e no estabelecimento, acessar balcões de atendimento
e “caixas” e ao sair do estabelecimento;

Evitar rir, conversar, manusear o telefone celular, ou tocar no rosto, nariz, olhos e boca, durante sua
permanência no interior do estabelecimento;



15/06/2020 SEI/ABC - 0011978233 - Nota Técnica

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13456746&infra_sistem… 5/5

Ao tossir ou espirrar cobrir o nariz e boca com um lenço descartável, descartá-lo imediatamente e
realizar higienização das mãos. Caso não tenha disponível um lenço descartável cobrir o nariz e
boca com o braço flexionado;

Ao chegar em casa, higienizar as mãos e antebraços com água e sabão;

Ao chegar em casa, higienizar, adequadamente, todos os produtos e as embalagens dos produtos
comprados nos estabelecimentos comerciais.

 

ANA FLORA CAMARGO GERHARDT

Diretora Geral AGEVISA

Documento assinado eletronicamente por ANA FLORA CAMARGO GERHARDT, Diretor(a), em
15/06/2020, às 19:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e
seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0011978233 e o código CRC F138F2EA.

Referência: Caso responda esta  Nota  Técnica , indicar expressamente o Processo nº 0002.135636/2020-11 SEI nº 0011978233

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

