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Uso de máscara e álcool gel 70 

 Todos os integrantes da equipe da loja devem 

usar máscara descartável em tempo integral 

e trocá-la mais de uma vez ao dia. 

 A colocação deve ser feita pelas alças, de 

uma orelha a outra, sem tocar na parte que 

cobre a boca e o nariz. Ao retirá-la, deve-se 

colocar a máscara usada em um saco plástico 

e, em seguida, no lixo de banheiro.

 Também deve-se ter à disposição álcool gel 

70 para a higienização constante das mãos. 

 O álcool gel pode ser substituído por sabão, 

que também é eficiente para higienização. 

Nesse caso, as mãos devem ser lavadas por, 

pelo menos, 20 segundos.



Atendimento a clientes

 Tenha álcool gel 70 em toda a loja

 Para chegar à loja, muitos consumidores 
utilizam o transporte público, que envolve o 
contato com várias pessoas. 

 Por isso, é necessário manter frascos 
de álcool gel 70 à disposição dos clientes. 

 Os frascos devem estar posicionados em 
locais visíveis e conter placa ou cartaz 
incentivando o seu uso.

 Cuidados ao espirrar e tossir

 Para que a transmissão do vírus seja evitada, 
tenha cuidado ao espirrar e tossir. Em vez de 
colocar a mão na boca, cubra-a com o 
antebraço. Depois, lave-o. 

 Informe isso à equipe e aos clientes através 
de painéis ou placas em toda a loja.

 Evite cumprimentos com a mão

 Cumprimentar outras pessoas com a mão 
deve ser evitado neste momento de 
pandemia. 

 Cumprimente-as verbalmente ou com aceno 
de mão ou com a cabeça. Olhar para o 
cliente também é importante.

 Use luvas ao manusear produtos

 O manuseio de caixas e produtos também 
requer cuidados. 

 Utilize luvas e substitua-as, se necessário, 
mais de uma vez ao dia ou diariamente.

 Se não forem usadas luvas, deve-se lavar as 
mãos com frequência com água e sabão por, 
por, no mínimo, 20 segundos após cada 
atividade.  



Cuidados no caixa 

 Tenha sempre álcool gel 70 por perto para
higienizar as mãos após contato com
dinheiro, máquinas de cartão ou cartões de
crédito e débito.

 Ao pagar as compras no caixa, muitos 
clientes apoiam-se nos balcões, o que é mais 
um forte elemento de contaminação 
indireta. 

 Coloque um vidro ou painel de proteção 
entre atendentes e clientes para evitar o 
contato físico entre eles e conter as gotículas 
de saliva emitidas ao falar.

 Limpeza da máquina de cartão 

 A máquina é tocada por muitas pessoas, o 
que pode potencializar a transmissão 
indireta do vírus. 

 Para limpá-la, molhe levemente um papel 
com álcool isopropílico e passe-o em todo 
o equipamento durante o dia. Para tirar o 
excesso, use um novo papel e descarte-o. 

 Esse procedimento pode ser aplicado em 
outros equipamentos eletrônicos, 
como celulares e tablets. 

 Teclado e mouse também devem ser 
higienizados.

 Não utilize álcool gel nesses 
equipamentos, pois o produto pode 
danificá-los.



Cuidados no caixa

 Incentive o pagamento por 

aproximação

 Para que o risco seja minimizado durante o 

uso de máquinas de cartão, incentive o 

pagamento por NFC, também conhecido 

como pagamento por aproximação. 

 Com ele, os clientes não precisam ter 

contato com o equipamento. Basta aproximar 

o cartão ou o smartphone e a compra está 

paga.

Oriente os seus clientes

Informe-se sobre os decretos estaduais e 

municipais com regras de atendimento, 

como limitação do número de clientes na 

loja ao mesmo tempo, distanciamento 

entre eles e horário de funcionamento.

Disponibilize essas informações aos 

consumidores através de cartazes, por 

exemplo.



Ambiente deve permanecer limpo

 A loja deve permanecer limpa o tempo todo. 

 A vitrine deve ter atenção especial, pois é 

um dos principais pontos de olhar e contato 

dos clientes. 

 No ambiente interno (pisos e paredes), a 

higienização deve ser feita com o uso de 

produtos como desinfetantes comuns, água 

com sabão ou detergente. 

Cuidado com maçanetas

Para entrar na loja, em alguns casos, os

consumidores são obrigados a tocar na

maçaneta.

Mantenha-a sempre limpa com a utilização

do álcool gel várias vezes ao dia.

Atenção a bancos e cadeiras

Com bancos e cadeiras, acontece o mesmo. 

Por isso, sugere-se que a limpeza seja feita 

com cloro e, para secar, use papel 

descartável.


