Prefeitura Municipal de Ibipitanga
1

Quarta-feira • 1 de Abril de 2020 • Ano VII • Nº 1517
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Ibipitanga publica:
•

Manual de Boas Práticas Para Comercio Varejista, Supermercados e
Afins Com Foco na Prevenção ao Contágio Pelo Novo Coronavírus
/COVID-19 - Elaborado pela Vigilância Sanitária Municipal de
Ibipitanga-Bahia, baseada na nota Informativa do ABRAS.ORG N°
1/2020 e nas Orientações do Ministério da Saúde.

Gestor - Edilson Santos Souza / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Av Clériston Andrade, 815

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JBJOSIVCZ9ES1TMQU+Y/JG

Quarta-feira
1 de Abril de 2020
2 - Ano VII - Nº 1517

Ibipitanga

Atos Administrativos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIPITANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Clériston Andrade, s/nº, Centro
Fone: (77) 3674-2017 – CNPJ: 11500259/0001-18
CEP.: 46540-000 - Ibipitanga - Bahia

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS PARA COMERCIO VAREJISTA, SUPERMERCADOS E AFINS
COM FOCO NA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS /COVID-19.
Elaborado pela Vigilância Sanitária Municipal de Ibipitanga-Bahia, baseada na nota
Informativa do ABRAS.ORG N° 1/2020 e nas Orientações do Ministério da Saúde.

O que são Boas Práticas?
Como medida de prevenção ao novo coronavírus (covid-19), a Prefeitura Municipal de
IBIPITANGA-BA, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária
Municipal, reforça a importância dos estabelecimentos comerciais varejista,
supermercado e afins, em adotar as medidas de boas práticas no cotidiano dos
funcionários e clientes.
O objetivo das boas práticas é evitar a proliferação do coronavírus (Covid-19) em nosso
País.
O que são Coronavírus?
Os coronavírus são uma grande família viral, conhecidos desde os anos 1960, que
causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente,
infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderadas,
semelhantes a um resfriado comum. Alguns coronavírus podem causar doenças
respiratórias graves.
Em janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde foi notificada sobre uma
doença transmitida pelo Novo Coronavírus (COVID-19) na China, atingindo um número
significativo de pessoas, causando desde leves infecções respiratórias até casos mais
graves.
Como ocorre a transmissão?
Em humanos a transmissão ocorre de pessoa-a-pessoa, ou seja, o coronavírus pode
ser transmitido principalmente pelas gotículas respiratórias, por tosses e espirros,
assim como pelo contato com as mãos contaminadas com secreções respiratórias que
contenham vírus.
Quais ações devemos adotar neste momento de alerta global?
Neste momento de alerta global, a melhor estratégia para lidar com este assunto e
contribuir para sua prevenção é compartilhar informações confiáveis e de qualidade
com toda a população. Além disso, é fundamental que medidas básicas de prevenção
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sejam adotadas por todos os trabalhadores dos serviços de alimentação e clientes,
promovendo assim um ambiente saudável, promotor de saúde para atuar neste
período de alerta global.
Orientações para o proprietário e funcionários de comércios varejistas,
supermercados e afins:


Práticas de higiene a seguir:

9 Os funcionários devem proceder a lavagem das mãos com água e sabão, antes e
após a manipulação dos alimentos ou qualquer interrupção, após tocar materiais
contaminados ou usarem sanitários e sempre que necessário;
9 Disponibilizar a todos os funcionários, sabonete líquido e álcool 70%,
principalmente na área de manipulação de alimentos.
9 Ao tossir, cobrir a boca e o nariz com o cotovelo flexionado ou utilizar lenço de
papel descartável e descartá-lo adequadamente;
9 Os funcionários devem evitar conversar, tocar o rosto, nariz, boca e olhos durante
as atividades de manipulação de alimentos e nos atendimentos dos caixas.
9 Evitar o contato físico como apertos de mãos, abraços ou beijos, mesmo em
pessoas assintomáticas. Essa medida ajuda a reduzir a propagação do vírus
9 Os estabelecimentos que estiverem idosos à frente do comércio (acima de 60 anos)
deverão ser afastados das suas atividades laborais.
9 Funcionários suspeitos de coronavírus (Febre, tosse e/ou sintomas respiratórios)
devem ser afastados e orientados a procurar atendimento na unidade básica.
Limpeza do ambiente de trabalho
 Como o novo coronavírus pode ser transmitido por meio de gotículas e
contato, todas as áreas do estabelecimento que possam ter sido
contaminadas com o vírus devem ser desinfetadas:
9 Disponibilizar no “caixa” álcool 70% gel para a Higienização das mãos.
9 Limpar e desinfetar frequentemente as superfícies onde há contato do
funcionário e dos clientes (Ex: computadores, balcões, máquinas para cartão)
com solução de hipoclorito de sódio a 1%, álcool etílico 70% ou 77ºGL.
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9 Estabelecer rotina frequente de desinfecção (álcool 70%, fricção por 20
segundos, ou solução de hipoclorito de sódio) de cestinhas, vitrines, balcões,
balanças e carrinhos de compras (local onde há suporte para as mãos).
9 No açougue e peixarias redobrar os cuidados, para evitar a contaminação
para o produto, que pode ser consumido in natura, conforme as boas práticas
de manipulação de alimentos.
9 Proteção individual do pessoal de limpeza: Devem utilizar avental, óculos de
proteção, luvas de borracha, calça, sapato fechado e máscara. Devem proceder
higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool gel 70%.
9 Intensificar a higienização dos sanitários existentes;
9 Para a limpeza de pisos, devem ser seguidas as técnicas de varredura úmida,
ensaboar, enxaguar e secar.
9 Serviços que possuírem ar-condicionado, manter limpos os componentes do
sistema de climatização (bandejas, serpentinas, umidificadores, ventiladores e
dutos) de forma a evitar a difusão ou multiplicação de agentes nocivos à
saúde humana e manter a qualidade interna do ar.


Caso possua bebedouro:

9 Caso possua bebedouro de bico, o mesmo deve ser desativado;
9 Realizar desinfecção do equipamento com álcool 70% frequentemente;
9 Disponibilizar copos descartáveis junto ao bebedouro;
9 Caso os funcionários tragam de casa para uso individual copo
plástico/garrafa não descartável, recomenda-se a disponibilização de pia para
higienização dos mesmos;
Orientações que devem ser passada aos clientes:
9 Organizar as filas nos balcões de caixa de modo a manter distância mínima de
segurança de 1,5 metros entre os clientes.
9 Ao realizar as compras, evitar conversar, tossir ou espirrar sobre os alimentos e
produtos;
9 Ao realizar as compras, evitar tocar o rosto, nariz, olhos e boca;
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9 Disponibilizar somente uma pessoa por família para a realização das compras,
evitando a presença de idosos e crianças;
9 Quando possível, pagar suas compras com cartão, diminuindo o contato com o
funcionário do caixa;
9 Os clientes deverão exclusivamente realizar suas compras, permanecendo
apenas o tempo necessário dentro dos estabelecimentos.
9

Os clientes devem evitar consumir alimentos dentro dos estabelecimentos;

9 Suspender a venda/exposição de todos os alimentos na modalidade de
autosserviço, disponibilizados para que o próprio consumidor se sirva e embale
como habitualmente é feito para os produtos de padaria;
Recebimento de mercadorias:
9 Ao receber mercadoria, o funcionário do estabelecimento deve manter
distância de 2 metros do entregador, e ambos devem estar usando máscaras;
9 As caixas contendo as mercadorias devem passar por um processo de
higienização (borrifar nas caixas uma solução preparada com um litro de água e
duas colheres de sopa de água sanitária);
9 As embalagens após serem esvaziadas devem imediatamente ser descartadas,
e logo em seguida higienizar as mãos.
Nota: Vale ressaltar que o vírus resiste até 24h em caixas de papelão!
Entregas das compras para os clientes (delivery)
9 Em caso de delivery em embalagem de papelão, deve usar um borrifador em
uma solução preparada com um litro de água e duas colheres de sopa de água
sanitária.
9 Não se deve ter contato do entregador com o cliente, obedecendo a distância
mínima de 1,5 a 2 metros.

Nota: As recomendações contidas neste documento consideram as melhores
informações disponíveis até o momento. As informações sobre o avanço do COVID-19
são dinâmicas e novas diretrizes podem ser necessárias a qualquer momento.
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