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RECOMENDAÇÕES DE CUIDADOS, NOS ESTABELECIMENTOS  

SUPERMERCADISTAS/VERDURÕES DO MUNICÍPIO DE CATALÃO 

 
 

1- HIGIENE DOS CAIXAS 
 

1.1 Composição: 
- balcão; 
- computador; 
- máquina de cartão de crédito, e seu suporte; 
- corrimão lateral (caso houver). 

 

1.2 Material utilizado: 
- um pano para limpeza com água e sabão; 
- um pano para limpeza com água; 
- um pano para secagem; 
- um pano para desinfecção com álcool 70%. 
 

1.3 Como higienizar: 
1º limpar a superfície/objeto – pano com água e sabão; 
2º limpar a superfície/objeto – pano com água; 
3º limpar a superfície/objeto – pano seco; 
4º limpar a superfície/objeto – pano com Álcool 70%. 

 

- Utilizar 4 (quatro) panos diferentes, de preferência de tecido não abrasivo. 
- Sempre realizar: Sentido único do movimento; de cima para baixo; movimento único. 
- A pessoa deverá utilizar luvas de borracha, para realizar esse procedimento. 
 

1.4 Frequência de Higienização: 
- Limpeza terminal (Completa): 4 (quatro) vezes ao dia: limpeza com água e sabão, e álcool 70%. 
   07:00 horas; 12:00 horas; 18:00 horas; 22:00 horas. 
 

- Limpeza parcial: Entre estes períodos, realizar higienização com álcool 70%, a cada atendimento. 
 
 

2- HIGIENE DAS MÃOS: 

- Revezar: 4 (quatro) vezes com álcool gel (friccionar até o álcool desaparecer das mãos)/ uma vez com água e sabão  
  (por 40 segundos); 
- Oferecer álcool em gel, quando o cliente entrar no Estabelecimento. 

 
 

3- HIGIENE DE PISOS 

1º limpar a superfície – pano com água e sabão; 
2º limpar a superfície – pano com água; 
3º limpar a superfície – pano com água e Hipoclorito (“água sanitária”, diluída em 1 parte de hipoclorito de sódio/9 
partes de água); 
4º após 10 minutos, secar com pano seco. 
 
- A pessoa deverá utilizar luvas de borracha de cano longo, botas de borracha impermeável, máscara, e óculos de 
proteção, para realizar esse procedimento. 
- Utilizar 4 (quatro) panos diferentes; 
- Sempre realizar: Sentido único do movimento; de dentro para fora do estabelecimento; movimento único (sem 
vaivém). 
 
 
 
 



 

RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS 
 

 

1. Para o controle e segurança do ambiente, e das pessoas em circulação, adotar pelo menos 2 metros (com 

boa sinalização visual horizontal – de piso) de distância entre pessoas; 

 

2. Adotar o controle de pessoas em circulação e/ou permanência, no estabelecimento; 

 

3.   Aos Empregadores e Empregados/trabalhadores, adotarem medidas de controle e segurança, para os  

uniformes/ vestimentas/ calçados, que vem do domicílio e que retornam para este, como: 

- preferencialmente, retirar o uniforme/vestimenta de trabalho, no próprio estabelecimento de trabalho,  

  acondicionando em saco de plástico, para aguardar a lavagem; 

- não reutilizá-lo, sem lavá-lo antes;  

- se possível, banhar-se, antes de ir para casa; 

- se possível, utilizar apenas um calçado para as atividades laborais, e higieniza-lo, com água, sabão e álcool              

  70%, diariamente, na entrada e saída do trabalho; 

 

4. Sempre que realizar atendimento, com contato direto, higienizar mãos, rosto, braços e mãos (nesta ordem), 

com água e sabão, sendo que nas mãos, também utilizar álcool gel 70%. 

 

5. Após cada contato com notas de dinheiro e caneta, higienizar as mãos com álcool gel 70%, revezando, 4 

(quatro) vezes com álcool gel (friccionar até o álcool desaparecer das mãos)/ uma vez com água e sabão (durar 

40 segundos). 

 

6. Atenção, para não levar a mão ao rosto, quando esta, não se encontrar higienizada. 

 

 

 


