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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 O MAIOR 

NÚMERO DE VEZES

ENXAGUE COM 

ÁGUA 

CORRENTE.

1

5

4

2
3

6



NA BOLEIA

• Limpe a cabine com pano limpo e desinfetante à base de
álcool ou água sanitária regularmente: toda a cabine,
objetos e as superfícies tocadas com freqüência. Pode
ser utilizado pano limpo com água e sabão.

• Lave as mãos após mexer na parte externa do veículo.

• Evite dar carona.

• Mantenha a cabine bem ventilada.

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



NO TRATO COM OS COMPANHEIROS
• Evite abraços e apertos de mão.

• Evite locais com muita gente.

• Evite contato com pessoas gripadas.

• Mantenha distância de 2 metros durante
conversas.

• Use máscara.

• Não compartilhe chimarrão, tererê.



NA HORA DE COMER
• Não compartilhe copos, pratos, talheres,

toalhas e outro utensílios.

• Bebedouros coletivos sem proteção de
boca devem ser evitados. Utilize seu
próprio copo ou Garrafa térmica.

• Não como alimentos de origem
desconhecida ou desprotegidos.

• Mesas de refeição muito próximas facilitam
a contaminação.



NA HIGIENE PESSOAL
• Lave as mãos frequentemente com água e

sabão ou use álcool gel 70%.

• Evite tocar nos olhos, boca e nariz.

• No banheiro cuide para deixar o banheiro
mais limpo possível

• Banhos são úteis na prevenção.

• Coloque a roupa suja em um saco separado

• Papel higiênico no assento do vaso ajuda a
proteger.



CUIDADOS NOS ARMAZENS
• Mantenha sempre o uso da máscara.

• Evite contato próximo com funcionários
dos armazéns.

• Higienize as mãos antes de pegar em notas
e romaneios.

• Fique dentro do caminhão o máximo
possível.

• Quanto menor o contato entre as pessoas
menor será o número de contaminados.



• Afixar pôsteres e informes orientando a
lavagem adequada das mãos em banheiros e
demais áreas internas e no pátio.

• 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 do
armazém.

AOS ARMAZÉNS



• Favorecer o uso de máscaras e luvas para
colaboradores que manuseiam papéis
como notas e romaneios.

• Respeitar o distanciamento mínimo de 2
metros entre as pessoas, demarcar o chão
com faixa indicativa em locais que tem
maior fluxo como balanças e classificação.

AOS ARMAZÉNS



• EXIGIR USO DE MÁSCARAS por pessoas na
parte interna e no pátio externo do
Armazém.

• Disponibilizar lixeiras na área interna e no
pátio evitando sujeira e organizando o
destino correto de marmitas, sacolas,
garrafas e demais lixos.

AOS ARMAZÉNS



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.

O álcool em gel 70% é uma das principais armas para a prevenção contra o 

coronavírus. A dica é manter frascos no interior do Caminhão.

Os lenços de papel descartáveis servem para bloquear espirros e tosses, evitando a 

contaminação dos painéis e das demais superfícies no interior

Evite comer dentro do CAMINHÃO

Bata os tapetes regularmente para eliminar a sujeira

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

Cuidados com o Veículo



SE APRESENTAR FEBRE OU SENSAÇÃO DE FEBRE 

+ ALGUM SINTOMA RESPIRATÓRIO PROCURAR 

UNIDADE DE SAÚDE – PSM (AO LADO DA 

PREFEITURA) 

Rua dos Girassóis, nº 331

IR DE MÁSCARA E COM DOCUMENTOS.

FEBRE OU SENSAÇÃO DE FEBRE 
ACOMPANHADA DE:

-TOSSE OU
-CORIZA OU 

-DOR DE GARGANTA OU 
-FALTA DE AR

QUAIS OS SINTOMAS?



•IDOSOS ( com mais de 60 anos)

•DIABÉTICOS (açúcar no sangue)

•HIPERTENSOS (pressão alta)

•NEOPLASIA (paciente com câncer)

•DOENÇA RENAL (nos rins)

•DOENÇA NEUROLÓGICA (na cabeça)

•IMUNODEPRIMIDOS (doenças que diminuem a 

imunidade)

•OBESIDADE (peso corporal elevado)

GRUPO DE RISCO



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

fase o mais rápido possível!

Colabore!
USE MÁSCARA

Que façamos da prevenção e da higiene um 
HÁBITO!
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Referências

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

• Decreto Municipal nº 023, de 17 de abrilde 2020 – Ipiranga do Norte.

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

Grosso.

• ABRAMET – Associação Brasileira de Medicina do Tráfego.

• ABRAVA – Associação Brasileira dos Condutores de Veículos

Automotores.

• 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.



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/

