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Este guia do Sincovaga tem como objetivo demonstrar, de forma
didática, as recomendações para a reabertura do comércio frente
ao achatamento da curva de contágio da Covid-19.
 
O comércio varejista é um segmento indispensável, no entanto, a
reabertura completa precisa ser feita de maneira cuidadosa e
responsável.
 
Sabendo disso, é fundamental seguir medidas de prevenção, bem
como protocolos de higienização e distanciamento social na
reabertura dos estabelecimentos.
 
Vamos juntos!
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HIGIENIZAÇÃO DO
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL

1
Limpeza completa do ambiente;
Limpeza de todos os móveis, balcões e prateleiras com o uso de
desinfetante – tal medida pode ser feita no dia anterior à
abertura;
Conscientização dos funcionários e colaboradores para manter
as regras de higiene;
Manter o local arejado, de preferência com janelas e portas
abertas  –importante para evitar toques em maçanetas;
Limpeza constante dos filtros do ar-condicionado;
Manter álcool gel 70% à disposição de funcionários e clientes.

Antes de reabrir o comércio, faça os seguintes procedimentos:
 

 
Produtos indicados para a limpeza:
A desinfecção pode ser feita com álcool 70% ou solução com água
sanitária (250 mililitros de água sanitária para 1 litro de água).
É recomendável a utilização de detergente, água e sabão na
lavagem dos ambientes.



EVITE AGLOMERAÇÕES
NO COMÉRCIO2

Se possível, crie alternações na escala e nos horários de trabalho;
Delimite um número máximo de clientes dentro do estabelecimento
– importante ter um funcionário para fazer este controle;
Evite realizar promoções ou ações que possam aglomerar
funcionários e/ou clientes – abuse das promoções em meios
digitais;
No caixa, crie filas com distanciamento de pelos menos 1 metro;
Se houver a possibilidade, coloque à disposição vendas por
telefone ou online;
Em balcões de atendimento, organize por horário a fim de impedir
que o ambiente fique cheio de pessoas – cadeiras devem manter
ao menos 1 metro de distância uma das outras.

A regra fundamental continua: evite aglomerações. Sendo assim, com
algumas medidas é possível fazer o comércio girar e evitar multidões.
Algumas medidas importantes:
 

IMPORTANTE: SINALIZE NO NO PISO DO ESTABELECIMENTO
A POSIÇÃO EM QUE CADA CLIENTE DEVERÁ FICAR EM CASO
DE FORMAÇÃO FILA. CRIE UM ESPAÇAMENTO ADEQUADO
ENTRE AS PESSOAS.



HIGIENE NO CAIXA3
Higienizar as mãos e as maquininhas de cartão em cada venda
efetuada;
Disponibilizar álcool em gel 70% para clientes e funcionários – na
entrada e no caixa, tanto para funcionários quanto para os clientes.

A atenção deve ser mantida em todas as etapas. A hora do pagamento
não foge à regra. É preciso:
 

ÁLCOOL EM GEL 70% PARA
CLIENTES E FUNCIONÁRIOS4

Controle de entrada que permita o acesso somente a
pessoas que utilizaram álcool em gel 70%.
Disponibilizar frascos de álcool gel 70% em diversos locais
do estabelecimento.

O uso do álcool em gel 70% é obrigatório neste momento atual. 
Sabendo isso, disponibilize-o para funcionários e clientes de
preferência na entrada e nos caixas. É também recomendável:
 



USO DE MÁSCARA
É OBRIGATÓRIO5

Afixar um cartaz na entrada do estabelecimento avisando sobre
a obrigatoriedade do uso de máscaras – você pode baixar
diretamente no site do Sincovaga;
O uso da uso da máscara não minimiza outras ações de
prevenção, como a higienização das mãos com água e sabão ou
álcool em gel 70%.

O uso de máscaras é obrigatório em estabelecimentos comerciais.
A regra vale para funcionários e clientes. Sabendo disso, é importante:
 

"É OBRIGATÓRIO O USO
DE MÁSCARAS EM

ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS"

Baixe o cartaz:

Acesse e imprima.

www.sincovaga.com.br/cartazes



HORÁRIOS
DIFERENCIADOS6

Adotar horários alternativos pode evitar a aglomeração de
pessoas – não somente no estabelecimento, mas no transporte
público;
Avaliar a criação de novas escalas e horários de trabalho;
Criar horário de atendimento exclusivo para pessoas com mais de
60 anos de idade e grupos de risco.

É preciso pensar nos funcionários e no consumidor. Sendo assim, cabe
seguir algumas medidas:
 

 
De acordo com o Decreto Estadual n.º 64.959/2020, essa
obrigatoriedade é válida para agências bancárias, estabelecimentos
financeiros, farmácias, padarias, supermercados e estabelecimentos
comerciais, de serviços e similares abertos ao público – como
lavanderias, lojas de material de construção, pet shops, oficinas de
veículos, óticas, açougues, lotéricas, entre outros.



Almoço em grupo deve ser adaptado para manter o
distanciamento social;
Organizar e alterar horários de almoço e lanches;
Criar espaçamento entre as mesas – se possível manter o
distanciamento de 1 metro;
Criar o hábito nos funcionários de manter a copa e cozinha
higienizadas, bem como os os equipamentos de uso comum: micro-
ondas, geladeiras, mesas, copos, talheres, etc.

É preciso tomar precauções de modo integral. Por isso, regras devem
ser mantidas:
 

CUIDADOS INTERNOS
REDOBRADOS7



Se o trabalho presencial não é fundamental, mantenha o home
office até tudo se normalizar por completo  – dessa maneira, o
trabalho remoto vai contribuir para reduzir o número de pessoas no
comércio;
Adotar escala de revezamento entre as modalidades presencial e
home office contribui para que os profissionais saiam de casa às
vezes – assim, todos vão ao estabelecimento ou ao escritório, mas
não nos mesmos dias/horários, contribuindo dessa forma para a
saúde mental dos funcionários.

É aconselhável adotar o home office nas atividades que podem ser
realizadas a distância.
 

HOME OFFICE
É SEMPRE BOA OPÇÃO8



Orientar os clientes sempre que possível para manterem as regras
de higienização – uso de máscaras, distanciamento entre pessoas,
e uso do álcool em gel 70%;
Reforçar constantemente às medidas de higiene para os
funcionários – deve-se evitar o relaxamento das recomendações
sanitárias;
Recomenda-se também a testagem periódica dos colaboradores
para identificação de supostos infectados de Covid-19;
Acompanhamento das novas exigências, bem como as
recomendações do Ministério da Saúde e dos municípios das
respectivas cidades;
Ficar atento aos aditamentos e orientações do Sincovaga.

Por fim, deve-se considerar:
 

NÃO PODE
FALTAR9



Sabemos que o momento é difícil. Por isso, oferecemos toda a 

assessoria jurídica para o empresário que optar pela
suspensão e redução de jornada de trabalho.

 

SUSPENSÃO E REDUÇÃO
DE JORNADA DE TRABALHO10
Acesse no site e saiba mais:

www.sincovaga.com.br
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