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LAVAGEM DAS MÃOS

MOLHE AS MÃOS, 

APLIQUE SABONETE 

NAS PALMAS E 

ESFREGUE-AS

FRICCIONE O DORSO 

DAS MÃOS E OS 

ESPAÇOS ENTRE OS 

DEDOS

FRICCIONE OS 

POLEGARES COM A 

AJUDA DA PALMA DAS 

MÃOS ESFREGUE A  PONTA DOS DEDOS E 
DAS UNHAS CONTRA A PALMA DA 

MÃO OPOSTA
LAVE OS 

PUNHOS COM 

MOVIMENTOS 

CIRCULARES

APLICAÇÃO DO ÁLCOOL GEL 70% SEGUE O MESMO PROCEDIMENTO, 
SUBSTITUINDO O SABÃO PELO ÁLCOOL GEL 70% E SEM O ENXAGUE.

LAVAR AS MÃOS ASSIM QUE 

CHEGAR AO TRABALHO OU 

ESTABELECIMENTO

ENXAGUE COM 

ÁGUA 

CORRENTE.
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Cuidados no Trabalho e Comércio
• Higienizar com pano limpo e desinfetante à base de

álcool ou água sanitária regularmente: cadeiras, bancos,
mesas, balcões, telefones, teclados e mouses de
computadores, máquinas de cartão de crédito/débito,
canetas, controles de ar condicionado, celulares,
maçanetas de portas, corrimão e apoios de transporte
coletivo.

• Cobrar que seus colaboradores mantenham hábitos de
higiene freqüentemente.

• Ao tossir ou espirrar usar o antebraço ou lenço
descartável.

• Manter a equipe reduzida e trabalhando em sistema de
rodízio.



Cuidados no Trabalho e Comércio
• Fornecimento de lenços descartáveis ou

papel toalha para colaboradores assoar o
nariz ou tossir, bem como lixeiras com
tampas.

• Evite o consumo de chimarrão, tererê em
ambientes comerciais.

• Atender um número limitado de clientes
por vez, quanto menor a aglomeração
menor o número de pessoas e funcionários
doentes.



• Afixar pôsteres e informes orientando a
lavagem adequada das mãos em cozinhas,
banheiros e demais áreas do estabelecimento.

• Equipar banheiros com sabonete líquido e
papel toalha.

• Disponibilizar dispensadores de álcool gel e
higienizadores de mãos em locais de destaque
para clientes e colaboradores.

• Organizar seus colaboradores para auxiliar o
cliente a desinfectar as mãos na entrada da
loja.

Cuidados no Trabalho e Comércio



• Favorecer o uso de máscaras e luvas para
colaboradores que manuseiam alimentos.

• De nada adianta usar luvas e máscaras se
existir contato das mãos com objetos e
utensilios sujos. Tocou, trocou.

• Respeitar o distanciamento mínimo de 2
metros entre as pessoas, demarcar o chão
com faixa indicativa em locais que tem maior
fluxo como caixas, açougue, padarias entre
outros.

• Manter o cabelo preso, evitando assim, levar
contaminação para o cabelo.

Cuidados no Trabalho e Comércio



• O cliente está proibido de servir-se de produtos na
modalidade self-service, (exemplo: pães, marmitas,
etc.) devendo esses serem servidas pelo colaborador
seguindo as normas sanitárias.

• O consumo de alimentos e bebidas no local está
proibido, sendo permitida apenas a retirada no local
ou delivery.

• Evitar uso de ar condicionado (só em casos de
extrema calor) dando preferência a ventilação
natural. Lave filtros de ar condicionado diariamente.

• Deixar portas e janelas abertas para favorecer a
circulação de ar.

Cuidados no Trabalho e Comércio



TRABALHO REMOTO: COMO SER MAIS PRODUTIVO

ESTABELEÇA UM LOCAL DE TRABALHO
DETERMINE UM CÔMODO DA CASA COMO O SEU ESCRITÓRIO E ORGANIZE TUDO O QUE
VOCÊ VAI PRECISAR PARA TRABALHAR.

OLHA O INTERVALO!
ESTIPULE UM HORÁRIO PARA SEU ALMOÇO, LANCHE E CAFÉ E CUMPRA-OS COMO SE
ESTIVESSE EM SUA ROTINA NORMAL.

GERENCIE SEU TEMPO
PARA EVITAR DISTRAÇÕES E DESORGANIZAÇÃO ESTABELEÇA UMA ROTINA COM METAS.

USE A ROUPA CERTA
FICAR O DIA INTEIRO DE PIJAMA PODE SER PREJUDICIAL PARA A PRODUTIVIDADE. ESCOLHA
ROUPAS CONFORTÁVEIS PARA TRABALHAR.

USE A TECNOLOGIA A SEU FAVOR
USE AS FERRAMENTAS ON-LINE COMO O WHATSAPP PARA TROCAR ARQUIVOS, TROCAR
MENSAGENS COM COLEGAS, FAZER REUNIÕES COM A EQUIPE E COM PARCEIROS E
FORNECEDORES.

Cuidados no Trabalho e Comércio



NÃO ENTRE  DE SAPATOS EM CASA

O indicado é retirar os calçados 

antes de entrar  em casa ou utilizar 

um tapete de viníl que deve ser 

lavado frequentemente.

ROUPAS 

Colocar as roupas no cesto ou colocar na máquina e 

fechar a tampa, e assim que acumular boa quantidade, 

lave tudo.

TOMAR BANHO

Tomar um banho e só depois disso se relacionar 

com as pessoas da residência.

OBS: antes do banho evite colocar as mãos no 

rosto, nas paredes ou móveis da casa.

O QUE USAR PARA LIMPAR A CASA? QUANTAS VEZES POR DIA?

A limpeza deve ser feita diariamente e de forma mais 

criteriosa.

Utilize desinfetante ou uma solução de água sanitária e água 

para limpar o piso. Nas superfícies, pode

ser usado o álcool 70%, aliado no combate ao coronavírus. O 

uso do aspirador de pó também é recomendado. 

COMO A LIMPEZA DEVE SER FEITA?

Começar pelas partes mais altas e terminar no 

chão. O uso de aspirador ajuda a não espalhar 

partículas contaminadas. Um pano úmido, porém, 

tem a mesma eficácia na tarefa.

Cuidados em Casa



LAVE TUDO QUE VIER DE FORA COM ÁGUA 

E DETERGENTE

Embalagens de leite, latas de milho e 

ervilhas, potes de iogurte, vidros de 

geleias e azeitonas, embalagens de 

ketchup e maionese, garrafas de suco, e 

demais embalagens.

Quais objetos requerem mais 

atenção ?

Os de uso compartilhado, como 

controle remoto, telefone, 

celulares, chaves, interruptores, 

campainhas, maçanetas e 

corrimãos. Após cada uso, é 

recomendada a limpeza com pano 

umedecido em álcool 70% ou 

solução de água e

sabão neutro líquido e água 

sanitária.

Evite o consumo de chimarrão, tererê e demais 

utensílios compartilhados em ambientes 

comerciais.

Lavar filtros de ar condicionado regularmente

Deixar portas e janelas abertas para favorecer a 

circulação de ar.

Cuidados em Casa



Vírus e bactérias gostam de lugares fechados, 

de preferência escuros e úmidos. Esse é o 

ambiente ideal para eles se proliferarem. 

Janela aberta ajuda a controlar a temperatura 

e na troca do ar, no interior do veículo.

A poeira ajuda  a carregar vírus para dentro do carro e 

as chamadas partículas suspensas, as que os olhos não 

enxergam. O filtro do ar-condicionado funciona como 

um escudo. Mantenha o filtro limpo e faça a troca a 

cada seis meses..

ÁLCOOL GEL E LENÇOS

DE PAPEL DENTRO DO CARRO

O álcool 70% é uma das principais armas para a 

prevenção contra o coronavírus. A dica é manter 

frascos no interior do carro, principalmente

para uso dos passageiros do banco traseiro.

Os lenços de papel descartáveis servem para bloquear 

espirros e tosses, evitando a contaminação dos painéis 

e das demais superfícies no interior

LIMPEZA REDOBRADA

Evite comer dentro do carro

Bata os tapetes regularmente para eliminar a sujeira

Capriche no aspirador de pó: retire toda a poeira do interior

do carro, focando principalmente cantos e fendas entre os

bancos e embaixo deles.

Limpe painel, volante alavanca de câmbio, maçanetas e toda 

superfície plasticas com produto que não danifique o 

material.

Esvaziar a lixeira portátil diariamente.

Evite andar com muitos 

passageiros.

Cuidados com o Veículo



COMO FAZER O ISOLAMENTO DOMICILIAR 
QUANDO ESTIVER GRIPADO

Cozinha
Se contaminado, cozinhar

sempre de máscara

Não compartilhar copos,

talheres  e pratos

Banheiro

O doente deve ser o último a tomar o banho, 

devendo ao final do uso o doente deve desinfetar 

todas as superfícies com pano umedecido com 

desinfetante ou  multiuso, limpando a pia, torneira, 

maçaneta, maçaneta do box, descarga e por 

último sanitário. Pano utilizado deverá ser 

colocado em um saco plástico e alguém leva para 

lavar antes de usar novamente. 

Não compartilhar objetos como toalhas de rosto e 

corpo

Usar preferencialmente sabonete líquido

Ambientes da casa
•Não compartilhar o 

sofá

•Limpar os móveis com 

álcool 70%  ou água 

sanitária



Cozinha

Se contaminado, cozinhar

sempre de máscara

Não compartilhar copos,

talheres  e pratos

SINAIS DE ALERTA
Se  o doente apresentar FEBRE, TOSSE E FALTA DE AR deve procurar assistência 

médica URGENTE.

Quarto de isolamento
A própria pessoa precisa trocar a roupa de cama 

colocando roupas dentro de um saco plástico para 

ser lavado posteriormente.

Usar lenços descartáveis ou papel toalha para tossir 

ou limpar o nariz.

Separar resíduos em lixeiras diferentes.

Manter a porta fechada

Manter janelas abertas para a circulação de ar e a 

entrada de luz solar

COMO FAZER O ISOLAMENTO DOMICILIAR 
QUANDO ESTIVER GRIPADO



Cada um fazendo sua parte, menor o 
número de pessoas doentes e iremos 

atravessar essa fase o mais rápido 
possível!

Colabore!

Que façamos da prevenção e da higiene um 
HÁBITO!



ANTES DE SAIR DE CASA, PENSE:

É NECESSÁRIO SAIR DE CASA?

#FIQUEEMCASA

#EVITEAGLOMERAÇÕES
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Referências

• Decreto Municipal nº 015, de 27 de março de 2020 – Ipiranga do Norte

• Decreto Estadual nº 425 de 26 de Março de 2020 – Estado de Mato
Grosso

• SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

• ACEIAF- Associação Comercial, Empresarial e Industrial de Alta
Floresta.

• CNC – SESC SENAC - Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo.

• FECOMERCIO MT - Federação do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado de Mato Grosso

• ANVISA- Agência de Vigilância Sanitária

• SES MT - Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso

• CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas de Sinop, Sorriso e Ipiranga do
Norte - MT.



LITERATURA RECOMENDADA

• Lavagem das mãos: 

https://www.youtube.com/watch?v=8xWC1upRwP
U&t=5s

https://www.youtube.com/watch?v=_VKkq7xUVk0
&t=3s

• Agência Nacional de Vigilância Sanitária:
http://portal.anvisa.gov.br/

https://www.youtube.com/watch?v=8xWC1upRwPU&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=_VKkq7xUVk0&t=3s
http://portal.anvisa.gov.br/

