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Deliberação 01, de 08 de abril de 2020, do Comitê Municipal de Prevenção e 

Enfrentamento ao Coronavírus – COVID-19, de que trata o artigo 1° do 

Decreto Municipal 5.022 de 16 de março de 2020. 

 

Deliberações como medidas de prevenção no âmbito da Administração Municipal: 

 

I - Todas as Instituições Financeiras e Casas Lotéricas devem seguir as seguintes medidas e 

orientações: 

a) Realizar a higienização frequente dos caixas eletrônicos, das mesas e bancadas 

com álcool 70% ou solução clorada contendo uma colher de sopa de água sanitária de 2 

a 2,5% pra cada litro de água; 

b) Organizar filas, mantendo o espaçamento seguro (de dois metros de distância) 

entre os clientes, podendo a fila ser organizada com marcação no chão; 

c) Manter a distância de no mínimo um metro para atendimento ao cliente; 

d) Disponibilizar álcool em gel 70% aos clientes e funcionários; 

e) Evitar aglomerações, disponibilizando um funcionário para organização das 

filas; 

f) Manter filtros de ar condicionado higienizados e com a manutenção preventiva 

em dia; 

g) No atendimento ao cliente, respeitar o limite de duas pessoas por atendimento, 

como exemplo: duas pessoas no caixa, duas no caixa de auto atendimento (caixa 

eletrônico) e duas na mesa; 

h) Manter as portas de acesso abertas, a fim de permitir ventilação necessária para 

a troca de ar do ambiente e evitar contato das mãos com a porta, com exceção da porta 

giratória; 

i) Todos funcionários devem utilizar máscaras como medida de segurança. 

 

II – Todos os estabelecimentos cujas atividades não sejam consideradas essenciais devem 

seguir as seguintes orientações quando do delivery: 

a) Limpar a bolsa térmica frequentemente com desinfetantes à base de solução 
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clorada ou álcool a 70%; 

b) Se for espirrar ou tossir, lembre-se de cobrir a boca e o nariz com a parte 

interna do braço; 

c) Evite levar as mãos aos olhos, nariz e boca - pois são as maiores portas de 

entrada de micro-organismos; 

d) Utilizar máscara como medida de segurança; 

e) Confira sempre a embalagem do pedido antes de sair para realizar a entrega. Se 

não estiver devidamente lacrada, entre em contato com o estabelecimento; 

f) Higienizar as mãos com álcool em gel a 70% sempre após entregar suas 

encomendas e ao receber o pagamento dos clientes; 

g) Procurar realizar após a utlização de cada cliente, a higienização da máquina de 

cartão com álcool a 70%; 

h) Se for realizar entregas em edifícios, solicitar que o cliente desça para realizar a 

retirada do pedido na entrada do prédio; 

i) Manter no mínimo 1 (um) metro de distância entre o cliente e fale apenas o 

mínimo necessário com ele; 

 

III – Os consumidores dos produtos entregues por delivery, recomenda-se seguirem as 

seguintes orientações: 

a) Após receber e desembalar o pedido, lave muito bem suas mãos com água e sabão, 

por no mínimo 20 segundos e utilize álcool em gel a 70% para completar a 

higienização; 

b) Para ter menos contato, dê preferência ao pagamento digital (via aplicativo), 

evitando usar dinheiro ou a maquininha de cartão; 

c) Se a empresa não oferecer esta opção de pagamento (via aplicativo), dê preferência 

ao pagamento com cartão ao invés de dinheiro, para reduzir o risco de contaminação; 

d) Procure manter um espaçamento seguro (de no mínimo 1 metro) entre o entregador 

e fale apenas o mínimo necessário com ele; 

e) Ao receber a encomenda, realizar a higienização das embalagens recebidas, com 

uma solução clorada (contendo 1 colher de sopa de água sanitária a 2 a 2,5% em 1 litro 

de água); 
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f) Não esqueça de higienizar as superfícies (ex: bancadas e mesas), na qual as 

encomendas provenientes de embalagens de material plástico e papelão foram 

colocadas; 

g) Idosos, crianças e demais pessoas pertencentes ao grupo de risco (ex: portadores de 

doenças crônicas), devem ser poupados de serem responsáveis por retirar essas 

encomendas. Dar preferência a outro membro da família (adulto e sem doenças de 

base); 

h) Se você reside em apartamento, procure retirar sua encomenda diretamente com o 

entregador na entrada do prédio; 

i) Durante a subida pelo elevador, evite levar as mãos a boca, nariz e olhos, além de 

procurar evitar compartilhar o elevador com demais moradores, para evitar aglomeração 

e manter o distanciamento social necessário; 

 

Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus – COVID-19. 

 

Wanderlei Lona de Moraes – Chefe de Gabinete; 

Teresa Cristina Cesar Fernandes -  Secretaria de Saúde; 

Maria Rita Pinton Tomaleri -  Secretaria de Educação; 

Antônio Roberto Siqueira Filho - Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica; 

Marcelo Estevam Albertini – Secretaria da Fazenda; 

Lilian  R. S. V. F. Paoliello- Secretaria de Governo; 

Atílio José Gonçalves Siloto - Departamento Jurídico. 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

 


