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AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE RONDÔNIA

NOTA TÉCNICA Nº 50/2020/AGEVISA-SCI

INTERESSADO: Serviços de a�vidades varejistas com sistema de re�rada (drive-thru e take
away) e entrega em domicilio (delivery).

ASSUNTO: Protocolo sanitário 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 sintomá�cos;

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, caso
colaboradores ou clientes apresentem sinais e sintomas suges�vos de Covid-19.

 

MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELOS ESTABELECIMENTOS COM SISTEMA DE ENTREGA EM
DOMICILIO (DELIVERY):

Disponibilizar álcool 70% para higienização das mãos, tanto para uso dos clientes quanto dos
entregadores/colaboradores;

A lavagem ou higienização das mãos com álcool 70% deve ser feita antes e após a entrega do
pedido, tanto por parte do entregador quanto por parte do cliente;

Monitorar a temperatura dos entregadores/colaboradores ao iniciar a ro�na do trabalho, manter
registros;

Priorizar métodos eletrônicos de pagamento, preferencialmente, u�lizar tecnologia de
aproximação;
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Oferecer o álcool em gel 70% para os clientes higienizarem as mãos, antes e após, tocar em
máquinas de cartão de crédito ou valor em espécie;

O entregador deve dispor de álcool, na forma liquida, a 70% (setenta por cento), para higienizar o
produto antes de entregar ao cliente;

A caixa de transporte deve ser higienizada a cada entrega com álcool, na forma liquida, a 70%
(setenta por cento);

O entregador e o cliente devem u�lizar máscara;

O entregador deve higienizar com álcool  na forma liquida a 70% (setenta por cento), o telefone
celular, caso seja u�lizado como GPS.

 

MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELOS ESTABELECIMENTOS COM SISTEMA DE RETIRADA (DRIVE-THRU
E TAKE AWAY):

Disponibilizar um colaborador para ficar na recepção realizando dispersão de álcool, na forma em
gel ou liquida, a 70% (setenta por cento) ou totens com dispensadores de álcool em gel a 70% para
higienização das mãos;

Realizar demarcação para organizar as filas, de modo que cliente respeite o distanciamento de 2
(dois) metros entre os clientes e os colaboradores;

Permi�r apenas o atendimento de clientes que es�verem u�lizando máscara;

Instalar barreiras �sicas para assegurar o distanciamento entre colaboradores e clientes nos
caixas;

Adotar mecanismos para restrição de acesso ao público na área externa nos casos de drive-thru e
take away, respeitando os limites estabelecidos para o distanciamento de no mínimo de 2m (dois
metros) entre os veículos, cabendo à responsabilidade ao proprietário do estabelecimento manter
a ordem e o distanciamento;

Priorizar métodos eletrônicos de pagamento, preferencialmente, u�lizar tecnologia de
aproximação.

 

MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELOS ESTABELECIMENTOS NO LOCAL FÍSICO DE FUNCIONAMENTO

Limitar o número de colaboradores ao estritamente necessário para o funcionamento dos serviços;

Intensificar a limpeza das super�cies dos ambientes com detergente neutro e, após, desinfetar
com álcool 70% (setenta por cento) ou solução de água sanitária 1% (um por cento), ou outro
desinfetante autorizado pelo ANVISA, conforme o �po de material, principalmente nos pontos de
maior circulação de funcionários e usuários;

Todas as recomendações adotadas aqui deverão ser igualmente orientadas por NOTAS TÉCNICAS
(NOTA TÉCNICA Nº 7/2020/AGEVISA-SCI – Orientação Técnicas as Empresas no Controle e
Prevenção COVID-19; NOTA TÉCNICA Nº 3/2020/AGEVISA-SCI – Medidas de Prevenção e Controle
em Ambientes) já estabelecidas e disponíveis em h�p://www.rondonia.ro.gov.br/covid-
19/ins�tucional/notas-tecnicas/;

Desinfectar com álcool 70% (setenta por cento), a cada 2 (duas) horas, os locais frequentemente
tocados como: maçanetas, interruptores, janelas, telefones, teclados de computador, corrimões,
controle remoto, máquinas acionadas por toque manual e outros;

Disponibilização de todos os insumos, como álcool 70% (setenta por cento), luvas, máscaras e
demais equipamentos recomendados para à manutenção de higiene pessoal dos funcionários;
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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 individualmente para cada trabalhador
caso seja imprescindível à execução do seu trabalho;

Intensificar a higienização dos sanitários, sendo que o funcionário deverá u�lizar (luva de borracha,
avental, calça comprida, sapato fechado). Realizar a limpeza e desinfecção das luvas u�lizadas,
reforçando o correto uso das mesmas, não tocando maçanetas, corrimãos, entre outros.

 

MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELOS COLABORADORES/ENTREGADORES

Os colaboradores devem ser orientados a evitar conversar, tocar o rosto, nariz, boca e olhos
durante o atendimento aos clientes, nos atendimentos dos caixas ou qualquer outra a�vidade;

Ao tossir ou espirrar cobrir o nariz e a 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;

Atenção aos bebedouros, nunca realize ingestão de água em torneiras a jato diretamente a boca,
u�lize copos descartáveis ou recipiente próprio e sempre proceda com a higienização das mãos
com álcool 70% antes e após do contato com bebedouro. Leve sua água de casa, de preferência;

Obrigatoriedade de testagem dos trabalhadores sintomá�cos;

Não cumprimentar os colegas ou clientes, com apertos de mãos, abraços, beijos ou outro �po de
atos ou gestos. Manter distância segura, demonstrando que é possível ser cordial sem contatos
�sicos;

O colaborador que atuar no atendimento de caixas deve realizar a higienização das mãos com
álcool 70%, sempre que tocar em dinheiro, e, quando o pagamento for realizado com cartão o
mesmo deve ser inserido na máquina preferencialmente pelo cliente;

São necessários cuidados para evitar que o próprio entregador se torne um vetor do vírus ou se
contamine. Portanto, deverá u�lizar Equipamento de Proteção Individual - EPIs adequados para a
a�vidade.

 

MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELOS CLIENTES NO RECEBIMENTO PRODUTO

É obrigatório o uso de máscara nas dependências dos estabelecimentos, dentro dos carros e em
sua própria residência quando for receber o produto;

Manter distância mínima de segurança de 2m (dois metros) entre os demais clientes nas filas dos
“caixas”, balcões, etc;

Caso apresente algum sintoma gripal não saia de casa dê preferência para o delivery;

Ao entrar no estabelecimento e acessar balcões, utensílios, máquina de cartão, “caixas” ou
qualquer outra super�cie, o cliente deve realizar a higienização das mãos, u�lizando
preferencialmente o lavatório com água e sabonete líquido e em seguida u�lizar o álcool 70%;

Evite conversas desnecessárias com amigos, colaboradores ou outro conhecido. Quando inevitável
devem adotar a prevenção individual;

Ao tossir ou espirrar cobrir o nariz e a 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 adequadamente todos os produtos e suas embalagens comprados
com álcool 70% na forma líquida;
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Dê preferência ao serviço por delivery, compra por telefone ou internet, delivery é uma prá�ca
incen�vada nesse momento de pandemia.

 

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;

Atenção aos bebedouros, nunca realize ingestão de água em torneiras a jato diretamente a boca,
u�lize copos descartáveis ou recipiente próprio e sempre proceda com a higienização das mãos
com álcool 70% antes e após do contato com bebedouro. Leve sua água de casa, de preferência;

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;

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.

[1] Grupos de risco: Idade igual ou superior a 60 anos; Cardiopatas graves ou descompensados
(insuficiência cardíaca, cardiopata isquêmica); Pneumopatas graves ou descompensados (asma
moderada/grave, DPOC); Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); Diabetes
mellitus, conforme juízo clínico; Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica;
Gestação e Puerpério; Pessoas com deficiências e cogni�vas �sicas; Estados de imunocomprome�mento,
devido ao uso de medicamentos ou doenças, incluindo os portadores de HIV/Aids e neoplasias; Doenças
neurológicas

 

ANA FLORA CAMARGO GERHARDT

Diretora Geral AGEVISA

Documento assinado eletronicamente por ANA FLORA CAMARGO GERHARDT, Diretor(a), em
30/06/2020, às 20:50, 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 0012097916 e o código CRC F6EE73D3.
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Referência: Caso responda esta  Nota  Técnica , indicar expressamente o Processo nº 0002.135636/2020-11 SEI nº 0012097916


