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APRESENTAÇÃO

A MISSÃO da APRAS é fortalecer a classe por meio de aperfeiçoamento empresarial, além de
defender o interesse dos associados e seus clientes, congregando supermercadistas e
fornecedores e fomentando ações de responsabilidade social. 

Diante da pandemia do Covid-19 (Novo Coronavírus) no Paraná, a Apras tem atuado fortemente
na orientação dos seus associados, baseando-se nas recomendações do Ministério da Saúde, do
Governo e da Secretaria de Estadoda  Saúde do Paraná, das Prefeituras e respectivas Secretarias
Municipais de Saúde, bem como nas normas legais. Desde o início deste cenário de
enfrentamento ao Covid-19, a entidade tem compartilhado informações e orientações aos
associados nos seus mais diversos canais de comunicação. 

Os nossos esforços para conter a proliferação do Coronavírus no país devem, neste momento,
fazer parte da agenda prioritária dos supermercados, principalmente no sentido de garantir a
normalidade do abastecimento das famílias. 

O objetivo deste PROTOCOLO é a recomendação de padronizar os procedimentos a serem
adotados para a prevenção e proteção contra o Coronavírus nos supermercadostanto
preventivamente quanto na crise.

A ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados) e a APRAS (Associação Paranaense de
Supermercados) estão atentas às novas orientações das autoridades da Federação, Estado e
Municípios e têm repassado aos associados informações atualizadas e de fontes confiáveis.

 Sob o slogan “Unidos no presente para influenciar nosso futuro”, a Apras está engajada com a causa
nacional de combate ao Coronavírus e não está medindo esforços, junto com seus associados,
para garantir a segurança dos colaboradores e clientes do setor supermercadista paranaense.

1.
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B .     C O N T A M I N A Ç Ã O  D O S
C O L A B O R A D O R E S

A .     C O N T A M I N A Ç Ã O  D O S
C L I E N T E S

2.  RISCOS INERENTES À ATIVIDADE NOS
SUPERMERCADOS

Os principais riscos inerentes à atividade nos supermercados em razão do
Coronavírus são:
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3. AÇÕES DE PREVENÇÃO AOS RISCOS

3.1 AÇÕES PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO DOS CLIENTES

3.1.1 AÇÕES NO ACESSO À LOJA

 Os supermercados devem limitar a entrada
de pessoas nas lojas com o objetivo de
evitar aglomeração e, assim, prevenir o
contágio da Covid-19, respeitando a
distância de 2m (dois metros) entre as
pessoas, incluindo clientes e funcionários;

Realizar demarcação de distância no
piso para assegurar a distância mínima
entre as pessoas nas filas;

Possibilitar que os clientes higienizem as
mãos antes de entrar nas lojas por meio de
totem de álcool gel 70% ou por meio de um
colaborador que controle o acesso e que
forneça álcool gel 70%;

Afixar cartazes em locais estratégicos
com informações sobre as regras de
acesso à loja;

Sempre  que  possível,
priorizar a liberação para acesso à loja de 1 
(uma) pessoa por família, preferencialment
e  fora  dogrupo  de  risco, além de vedar a
entrada de crianças;

Recomenda-se que seja aferida a
temperatura corporal dos clientes na
entrada do estabelecimento,
principalmente quando há existência de
legislação municipal. Comunicar sempre a
temperatura ao cliente, destacando
quando a temperatura estiver acima de
37,3°C;

Capacitar os colaboradores sobre as regras
de acesso à loja.

Seguir o Decreto Nº 4692 de 25/05/2020,
que  regulamenta a Lei Estadual nº 20.189,
de 28 de abril de 2020, que dispõe sobre o
uso geral e obrigatório de máscaras de
proteção facial a todas as pessoas que
estiverem fora de sua residência no
contexto da pandemia da COVID-19 e
enquanto perdurar o estado de calamidade
pública e medidas correlatas;

Deverão ser usadas, preferencialmente,
máscaras de tecido confeccionadas de
forma artesanal/caseira, utilizando-se na
produção as orientações contidas na Nota
Informativa nº 3/2020 do Ministério da
Saúde;

Os supermercados deverão oferecer
horários de atendimento diferenciados
para pessoas com idade superior a 60
(sessenta) anos ou que estejam em
grupos de risco, nos termos do Decreto
Estadual nº 4.230/2020, devendo dar
ampla publicidade aos mesmos;

Disponibilizar colaborador para
constante limpeza dos carrinhos e
cestas, utilizando álcool 70%;

Estabelecer o devido cuidado nos
estacionamentos, em especial nas lojas que
possuam cancelas com botões para a
emissão do tíquete de permanência, já que
são acionados diversas vezes por dia. Este
dispositivo deve receber atenção especial e
ser higienizado com mais frequência ou,
como alternativa, adotar programação para
acionamento automático da cancela;
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Observar decretos Estaduais e Municipais
com restrições de data e horário de
funcionamento dos supermercados. 



Controlar a quantidade
de pessoas no interior
da loja, usando cartões
numerados ou outros
meios;

Supervisionar filas e possíveis áreas de
aglomeração. Reforçar no microfone da
loja a necessidade de distanciamento
de 2m (dois metro), seguindo as
demarcações. Orientar os fiscais de loja
na abordagem orientativa;

Instalar barreiras de proteção em acrílico
transparente nos checkouts para reforçar a
segurança do colaborador que atua nos
caixas e dos clientes;

Disponibilizar um
colaborador fixo ou por
rodízio para ficar
constantemente
realizando a higienização
dos carrinhos e
cestinhas, devendo o
mesmo, para execução
desse procedimento,
utilizar luvas descartáveis
e máscara;

Limpeza com álcool líquido ou em gel 70%
das maquininhas de cartão e pontos de
contato de forma geral, como botões de
cancela de estacionamento, pontos
eletrônicos, teclados, maçanetas e
puxadores de refrigeradores, coletores de
dados, etc;

Manter nos lavatórios, para a higienização 
das  mãos,  sabonete  líquido, toalhas de
papel ou outro sistema higiênico e seguro
de secagem das mãos, com coletor de
papel acionado sem contato manual;

Controlar o fluxo de pessoas na parte inter
na  da  loja,  evitando  aglomeração e
respeitando a distância mínima de 2m
(dois metros) entre cada pessoa em todos
os ambientes;

Disponibilizar em locais estratégicos da
loja álcool líquido ou em gel 70% para
uso dos colaboradores e consumidores;

Existem várias regulamentações, inclusive municipais, restringindo esta capacidade máxima permitida no estabelecimento.
A título de exemplo, a Abras recomenda 1 pessoa a cada 12m² de área de loja. O Município de Curitiba determinou que
deve ser observada a capacidade máxima de 1 pessoa a cada 9m², considerando a área total disponível para a circulação.
Portanto, deve-se atentar para a norma de cada município;

3.1.2  AÇÕES NA PERMANÊNCIA NA LOJA

Comunicar, de maneira frequente, a importância do distanciamento
seguro para evitar aglomerações. Utilize, paraisso, os recursos visuais 
e audiovisuais que existem nas próprias lojas, como cartazes,
televisores, som ambiente e locutores. Outra possibilidade é destinar
um colaborador para circular pela loja e reforçar, quando necessário,
a necessidade do distanciamento seguro.

Desative bebedouros tempora
riamente ou ofereça às 
pessoas copos descartáveis;
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É indicado o uso de toalhas de
papel não reciclado e lixeira
acionada sem contato manual

A limpeza e desinfecção dos
banheiros também deve
ser intensificada;

As máquinas para pagamento com cartão devem
ser frequentemente higienizadas com álcool 70%. É
permitido envolver estas máquinas em plástico
filme, desde que o mesmo seja substituído pelo
menos uma vez ao dia ou quando estiver
danificado, mantendo a sistemática de higienização
a cada uso. Esses procedimentos não substituem a
necessidade de higienização das mãos antes e após
uso do equipamento;

Os estabelecimentos devem aumentar a frequência da higienização
completa (todas as estruturas) de carrinhos e cestinhas considerando a
execução das etapas de limpeza e desinfecção;



3.1.2  AÇÕES NA PERMANÊNCIA NA LOJA

Existe uma Instrução Normativa dos bombeiros
no Paraná que determina a capacidade máxima
permitida de pessoas na loja, calculada na razão
de 01 pessoa para cada 5m² de área bruta da loja
(IN 09/DAT/NPT-11/2016);

Manter todas as áreas bem ventiladas, 
inclusive os refeitórios, vestiários e loca
is de descanso, com janelas e portas
abertas, quando possível, evitando o
uso de ar condicionado;

Para assegurar a distância mínima entre as pessoas colocar
marcadores de distância no piso das áreas internas em  que há
concentração de pessoas, como no checkout e nas seções que 
possuem serviço (padaria, rotisseria, açougue, frios e peixaria);

Os estabelecimentos que dispõem de estrutura para consumo de alimentos no
local ou praça de alimentação devem disponibilizar pia para lavagem de mãos
dos clientes, com sabonete líquido inodoro, toalhas de papel descartáveis (não
recicladas), lixeiras dotadas de tampa com acionamento sem contato manual e
agente antisséptico;

Caso o estabelecimento possua “espaço
Kids”, o mesmo deve permanecer fechado.

Instalar barreiras de proteção em acrílico
transparente nos checkouts para reforçar a
segurança do colaborador que atua nos
caixas e dos clientes;

Limpeza com álcool líquido ou em gel 70% das maquininhas de
cartão e pontos de contato de forma geral, como botões de
cancela de estacionamento, pontos eletrônicos, teclados,
maçanetas e puxadores de refrigeradores, coletores de dados,
etc;

Manter nos lavatórios, para a higienização das mãos, sabonete líquid
o, toalhas de papel ou outro sistema higiênico e seguro de secagem
das mãos, com coletor de papel acionado sem contato manual;

Controlar o fluxo de pessoas na parte interna da loja, evitand
o aglomeração e respeitando a distância mínima de 2m (dois
metros) entre cada pessoa em todos os ambientes.



3.1.3  AÇÕES NO ACESSO À RESIDÊNCIA DO CLIENTE.

Orientar a manter distância de 2m (dois
metros) e deixar as compras, quando
possível, na porta, evitando contato
próximo com o consumidor.

Reforçar  os  cuidados  habituais dos
entregadores, fornecendo álcool em gel e
lenços para que possam higienizar as
mãos e as maquininhas de cartão;

Incentivar o pagamento remoto, evitando o
uso da maquininha;
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3.2   AÇÕES PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO DOS COLABORADORES

3.2.1  AÇÕES NO TRABALHO

Conforme Lei Estadual 20.189/20, a partir
de 20 de abril de 2020 tornou-se
obrigatório o uso de máscara de tecido
por todos os colaboradores;

Recomenda-se que seja aferida a
temperatura de todos os colaboradores e
prestadores de serviço na entrada do
expediente. Caso apresente temperatura
acima de 37,3°C, imediatamente, o gestor
deve avaliar a situação e, se necessário,
encaminhá-lo para avaliação médica;

Reduzir a utilização do ar condicionado,
priorizando a abertura das janelas e
portas;

Mantenha as áreas ventiladas, incluindo os
 refeitórios, vestiários e locais de descanso;

Orientar para que seja intensificada a
higienização das mãos com água e
sabão, principalmente antes e depois de
manipularem alimentos
e sempre que necessário;

Disponibilizar lavatórios exclusivos para a
higiene  das  mãos  na  área  de
manipulação de alimentos com sabonete
líquido inodoro antisséptico ou sabonete
líquido inodoro e produto antisséptico,
além de toalhas de papel não
reciclado  ou  outro  sistema  higiênico  e    
 seguro  de  secagem  das  mãos,  como o
coletor de papel com acionamento sem
contato manual;

Orientar os colaboradores que
monitorem se as pessoas estão
mantendo a máscara no rosto durante
sua permanência no interior da loja;
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Orientar os colaboradores a trocarem de
máscaras a cada 04 horas ou quando
estiverem elas estiverem sujas ou úmidas;

Destacar que,
mesmo com a obrigatoriedade do uso 
de máscara, os profissionais devem
utilizar as EPIs (Equipamentos de
Proteção Individual) de acordo com o
trabalho praticado;

Orientar os colaboradores para adotarem
o hábito de higienizar com frequência as
mãos com água e sabão ou álcool
líquido/gel 70%, além de evitarem o
contato das mãos com os olhos, nariz e
boca.

Orientar os colaboradores para evitar con-
versar,  tocar  o  rosto,  nariz,  boca  e  olhos
durante  as  atividades  demanipulação  de
alimentos,  nos  atendimentos e na
execução das suas atividades;

Colaboradores em férias que tenham
chegado de viagem de áreas de risco
devem, obrigatoriamente, comunicar o
seu retorno ao departamento de
Recursos Humanos;

O supermercado deverá oferecer
máscaras para todos os colaboradores;

Se o colaborador tiver entrado em
contato com alguém que teve caso
confirmado de contaminação pelo
Covid-19, mesmo que a pessoa esteja
assintomática, imediatamente deve
comunicar ao gestor e ao departamento
de Recursos Humanos;
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3.2.2 AÇÕES NO REFEITÓRIO

Definir escala de colaboradores para 
refeições e tempo máximo de perma
nência no refeitório, evitando, assim,
aglomerações;

Colocar marcadores de distância no piso 
do  refeitório  para  assegurar  a  distância
mínima entre os colaboradores enquanto
aguardam para se servirem no buffet;

Controlar o acesso de acordo com a
escala definida, assegurando que
permaneça no refeitório somente o
número de pessoas que garanta o
respeito  à  distância  mínima  de  2m  (dois
metros) entre as pessoas;

Disponibilizar luvas descartáveis antes 
das bandejas e dos talheres para
que os colaboradores as coloquem
antes de se servir no buffet e que
permaneçam utilizando-as durante a
refeição, descartando-
as somente ao final da refeição,na devo
lução da bandeja;

Orientar os colaboradores para não con
versarem durante a passagem belo
buffet ou durante as refeições, além de
permanecerem de máscara durante a
passagem pelo buffet e de respeitarem
o distanciamento na fila;

Orientar os colaboradores para
realizarem a higienização das mãos com
água e sabão ou álcool em gel ou líquido
70% antes de entrar no refeitório e antes
da refeição;

Orientar os colaboradores sobre o uso obrigatório da
máscara em todo o
período em que permanecer no refeitório,
sendo liberado retirá-la, exclusivamente, no momento
que iniciar a refeição;

Intercalar os bancos das mesas para que,
  durante  as  refeições,  seja respeitada a
distância mínima entre os colaboradores;

Assegurar a higiene apropriada dos pratos, 
talheres e copos, antes de disponibilizá-los;

Orientar os colaboradores para evitarem
conversas e risadas enquanto
realizam  a  refeição,  minimizando desta
forma o risco de espalhar gotículas de sa
liva pela mesa, cadeira, chão e colegas;

Orientar os colaboradores para
guardarem as suas máscaras em um saco
plástico ou em uma toalha de papel
enquanto estiverem se alimentando;

Orientar os colaboradores que a máscara
deve ser recolocada assim que
terminarem a refeição, inclusive caso
precisem se servir novamente no buffet;

Recomendar para que não seja utilizado o
celular durante toda a permanência no
refeitório.

Higienizar as mesas com álcool
70% após o uso de cada
colaborador;
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Manter ventiladas as áreas de convivência
de funcionários, tais como refeitórios e
locais de descanso; 



Observar o limite de ocupação do vestiário, assegurando o respeito à distância mínima de 2m
(dois metros) entre cada pessoa, tanto dentro do vestiário quanto em caso de fila de espera;

Disponibilizar tapete na entrada do vestiário para higienização dos calçados,
aplicando solução saneante apropriadadiversas vezes ao longo do dia;

Higienizar com álcool 70% botões, torneiras, maçanetas e interruptores a cada uso; Orientar os colaboradores para permanecerem de máscara durante a maior parte do tempo 
possível durante apermanência no vestiário;

Orientar os colaboradores para reduzirem conversas e o tempo de permanência
nos vestiários.

Disponibilizar álcool em gel 70% na entrada dos
vestiários para que os colaboradores higienizem suas mãos antes de entrar;

3.2.3.  AÇÕES NO VESTIÁRIO
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3.3 AÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO DA LOJA E
EQUIPAMENTOS

 Assegurar que a área de preparação do 
alimento seja higienizada com frequência
e garanta a limpeza e desinfecção
do local;

Exigir das empresas especializadas os 
certificados e o detalhamento de quais
 áreas foram desinfectadas;

Aos supermercados que possuem sistema de ar condicionado, manter os componentes
limpos, de forma a evitar a propagação de agentes nocivos,
buscando garantir a constante limpeza e higienização dos sistemas de ar condicionado(filtros 
e dutos), seguindo as normas da ABNT e CREA.

Intensificar a rotina de limpeza em
pontos de grande contato,
como maçanetas, corrimões, mesas,
cadeiras, banheiros, checkouts,
terminais de pagamento, teclado fiscal
dos operadores de caixa, caixas
eletrônicos, puxadores de freezers,
geladeiras e balcões refrigerados;

  Assegurar  que  os  utensílios  e  equipa
mentos utilizados na higienização seja
m próprios para a atividade e estejam
conservados,  limpos  e  disponíveis  em
número suficiente e guardados em 
local reservado para essa finalidade;

Higienizar todo o checkout após
finalização das compras de cada cliente,
procedendo com a higienização de toda a
extensão do caixa (esteira, balança, leitor
de código de barras, área de
empacotamento e terminal de
pagamento);

Assegurar que os produtos saneantes 
estejam identificados e guardados em 
local reservado para essa finalidade;

Utilizar apenas produtos saneantes e outros produtos
utilizados para higienização do ambiente, registrados 
pela ANVISA e eficazes contra o COVID-19;

Higienizar o registro eletrônico de
ponto e o leitor digital antes do
registro do ponto;

Assegurar que as instalações, mobiliários
 e equipamentos sejam mantidos em 
condições de higiene apropriadas;

Registrar, em formulário próprio, a data e 
o horário da realização da limpeza e desin
fecção da loja, instalações,mobiliários e 
equipamentos;

Garantir que os funcionários responsáveis
 pela atividade de higienização das
instalações utilizem
uniformesapropriados;

Higienizar a máquina para pagamento
com cartão após cada uso;

Intensificar a rotina de limpeza nas áreas 
de vendas e maior circulação de pessoas;

Estabelecer uma rotina de desinfecção 
minuciosa nos pontos de maior contato
e circulação de pessoas;
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É recomendável que reuniões presenciais sejam suspensas e realizar, quando possível, por
conferência por vídeo ou telefone;

Caso a reunião seja inadiável ou não seja possível utilizar métodos para conversa a
distância, recomenda-se que seja realizada em local aberto e arejado, assegurando
distância segura entre as pessoas;

 Adotar medidas preventivas em relação à logística de recebimento de mercadorias;
Os entregadores de mercadorias, assim como seus veículos de transporte, devem se
apresentar em condições de higiene; 

Fazer a recepção em área exclusiva para este fim, com procedimento operacional padrão
que averigue a qualidadedos transportadores, embalagens, rotulagens, avaliação
sensorial e medições de temperaturas, entre outros;

Alinhar procedimentos de cuidado com as indústrias, em relação aos promotores de vendas
que acessam a área de estoque.

3.4 AÇÕES NO RECEBIMENTO DE FORNECEDORES E MERCADORIAS
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Os responsáveis pelo estabelecimento devem solicitar que pessoas externas, como
entregadores, não entrem no local de manipulação dos alimentos; 



Disponibilizar luvas descartáveis
para manuseio de produtos a granel e recipiente para descarte das luvas usadas;

Ter maiores cuidados com as Frutas, Legumes e Verduras, realizando o
posicionamento desses alimentos, evitando assim manipulações desnecessárias;

Disponibilizar álcool em gel nessas áreas para higiene das mãos, com recomendação de uso
antes e após o manuseio dos produtos;

Ampliar a quantidade de dispensadores com álcool gel 70% nas áreas de processamento
de alimentos e estoque.

3.5.    AÇÕES NA MANIPULAÇÃO DOS ALIMENTOS
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3.6    AÇÕES NO ACESSO À INFORMAÇÃO

Colocar cartazes em locais estratégicos com informações educativas sobre higienização 
das mãos; etiqueta respiratória para tosse e espirros; contatos
interpessoais; compartilhamento de objetos pessoais; uso de adornos etc;

Orientar sobre a obrigatoriedade do uso de máscara, sem prejuízo sobre os EPI
inerentes aos riscos da tarefaexecutada;

Fornecer e repor os Equipamentos de Proteção Individual, bem como orientar e
monitorar o seu uso correto;

Orientar sobre a correta e frequente higienização das mãos até a altura dos punhos, 
com água e sabão, ou álcool emgel ou líquido 70%;

Promover a capacitação dos colaboradores para a adoção de
atitudes preventivas e protetivas contra o COVID-19 para consigo e com os outros.
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Conforme resolução estadual nº78/2020, os supermercados podem estabelecer a
limitação da quantidade de produto ou serviço oferecidos aos consumidores, nas
vendas feitas no comércio (físico ou online) com a finalidade de garantir o
abastecimento do mercado e atender às necessidades dos consumidores, em
situação de grande procura, não se constituindo tal prática comercial como abusiva,
eis que motivada em justa causa nos termos do artigo 39, I do Código de Defesa do
Consumidor;

4.CONDUTAS DE PREVENÇÃO DE RISCOS

4.1 CONDUTAS PARA COM OS CONSUMIDORES

Recomendar que os consumidores comprem somente o necessário,
pois o setor supermercadista está preparado para não haver desabastecimento;

Respeitar a distância mínima de 2m (dois metros) entre cada pessoa em todos os
ambientes;

O consumidor deve, obrigatoriamente, usar máscara conforme Lei Estadual
20.189/20;

Orientar os consumidores para que higienizem com frequência as mãos com água e
sabão ou álcool líquido/gel 70% e evitem tocar os olhos, nariz e boca;
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Evitar: rir, conversar, manusear o telefone celular, ou tocar no rosto, nariz, olhos e boca, durante
sua permanência no interior do estabelecimento;

4.1 CONDUTAS PARA COM OS CONSUMIDORES

Realizar a higienização das mãos ao entrar no estabelecimento, acessar balcões de atendimento e “caixas”;

Ao tossir ou espirrar cobrir o nariz e a boca com um lenço descartável, descartá-lo
imediatamente e realizar higienização das mãos. Caso não tenha disponível um lenço
descartável cobrir o nariz e boca com o braçoflexionado;
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Suspender todas as ações de degustação e consumo de quaisquer produtos dentro da loja;

Orientar os consumidores para que paguem suas compras, preferencialmente, com cartão
para reduzir o contato com o dinheiro e como operador do caixa;

Avaliar a possiblidade de ampliar a prática dos autosserviços de itens perecíveis no açougue,
padaria, frios e laticínios, realizando o posicionamento de itens como também dos pré-
embalados.

Ao chegar em casa higienizar devidamente todos os produtos hortícolas (frutas, legumes e
verduras) antes do consumo e higienizar as embalagens dos produtos comprados nos
estabelecimentos comerciais;

Não aceitar degustações e evitar consumo de alimentos no estabelecimento. Preferencialmente,
levar os alimentos para consumir em casa;



4.2 CONDUTAS PARA COM OS COLABORADORES

4.2.1  CONDUTAS NOS CUIDADOS INDIVIDUAIS DOS COLABORADORES

Retirar a máscara pelas alças e lavar bem as mãos com água e sabão ou passar álcool
70%. Sempre que possível, optar por lavar as mãos ao invés de usar álcool em gel,
deixando esse último para ocasiões em que não seja possível fazer a lavagem;

Antes de entrar em casa, retirar os sapatos ainda na porta, realizando a higienização
deles antes de guardar;

Separar um local na entrada de casa para guardar alguns objetos que ficaram mais
expostos à contaminação externa, por exemplo: pastas, chaves, bolsas, celular, óculos,
mochila entre outros;

Se utilizar uniformes e equipamentos específicos, como casacos, sapatos e EPIs,
guarde-os em um local reservado, no caso de reutilizá-los no dia seguinte. Caso as
peças não sejam utilizadas novamente, devem ser lavadas/higienizadas antes de
serem guardadas no armário;

Lavar a máscara, diariamente, com água e sabão, colocando-a de molho na água
sanitária ou vinagre. Enxaguá-la e deixá-la secar antes de utilizá-la novamente e,
sempre que possível, passar a máscara com ferro quente;

 Manter os ambientes arejados e limpos a maior parte do tempo;
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Higienizar com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%;

Ao tossir ou espirrar, cobrir nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos;

Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave novamente as mãos;

Manter uma distância mínima de cerca de 1,5 (um metro e cinquenta centímetros) de qualquer pessoa;

Evitar abraços, beijos e apertos de mãos, adotando um comportamento amigável sem contato físico;

Higienizar com frequência o celular;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos, alimentos e bebidas;

Manter os ambientes limpos e bem ventilados;

Evitar circulação desnecessária nas ruas, lojas, shoppings etc;

Se estiver doente, evitar contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, e ficarem casa até melhorar;

Dormir bem e ter uma alimentação saudável;

Utilizar máscara de tecido, de uso individual, em situações de saída da residência e no trabalho.

4.2 CONDUTAS PARA COM OS COLABORADORES

4.2.1  CONDUTAS NOS CUIDADOS INDIVIDUAIS DOS COLABORADORES

Ainda sobre os comportamentos individuais dos colaboradores, seguem mais
algumas importantes recomendaçõesdo Ministério da Saúde para a adoção de medidas de prevenção contra 
a transmissão do COVID-19 entre os próprios colegas e familiares:
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Em caso de sintomas

leves/iniciais, é orientada a

interação com o sistema de

saúde por meio do 

Disque Saúde – 136, ou

acessar o site

saude.gov.br/coronavirus e

falar no chat, ou baixar o

aplicativo Coronavírus-SUS,

ou mandar “oi” no whatsapp,

no número 61 9938-0031.

Caso os sintomas persistam

após 48 horas, o colaborador

deverá procurar serviço

médico.

5. CONDUTAS DE PROTEÇÃO DE RISCO

Orientar os colaboradores para comunica
rem os supervisores/lideranças, se estiver
em com febre e sintomas
respiratórios: tosse, falta de ar, dor de
garganta, coriza, dor de cabeça, diarreia,
vômito, perda de paladar ou olfato;

Caso apresente qualquer sintoma ou
temperatura acima de 37,3°C,
imediatamente, o gestor deve avaliar a
situação e, se necessário, encaminhá-lo
para avaliação médica ou do RH;

Identificar qualquer sintoma, o
departamento de Recursos Humanos ou
o médico do trabalho deverá avaliar se
deve afastar imediatamente por 14 dias;

Recomendar que seja aferida a
temperatura de todos os colaboradores
e prestadores de serviço na entrada do
expediente;

O quadro clínico e a evolução da suposta
doença deverão ser monitorados pelo RH
ou pelo departamento médico;

Se o colaborador tiver entrado em contato
com alguém que teve caso confirmado de
contaminação pelo Covid-19, mesmo que a
pessoa esteja assintomática,
imediatamente, deve comunicar ao gestor
e ao departamento de Recursos Humanos;

Em caso de afastamento do colaborador
pela empresa, essa será responsável pela
remuneração do colaborador. No caso de
isolamento determinado por médico, os
15 primeiros dias de afastamento deverão
ser remunerados pela empresa e, após
esse período, deverá encaminhar o
colaborador ao INSS;

Caso seja identificado que o colaborador
prestou informações falsas à empresa
sobre sua saúde e havendo comprovação
de tal conduta, o colaborador poderá ser
penalizado, na forma da CLT;

Orientar para que seja intensificada a
higienização das mãos com água e
sabão, principalmente antes e depois de
manipularem alimentos
e sempre que necessário.

Colaboradores em férias que tenham
chegado de viagem de áreas de risco
devem, obrigatoriamente, comunicar o
seu retorno ao departamento de
Recursos Humanos;

5.1 CONDUTA NO CASO DE SUSPEITOS DE COVID-19 ENTRE OS COLABORADORES
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Caso o colaborador apresente sintomas
de corona vírus, o mesmo deverá ser
encaminhado ao médico, e a partir da
avaliação deste, isolá-lo (atestado).



5.2 CONDUTA EM CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 ENTRE OS COLABORADORES

Higienizar, imediatamente, toda a área de 
trabalho com solução saneante apropriada;

Havendo confirmação em teste positivo
de um colaborador, afastá-lo por 14 dias;

 Providenciar testagem dos colaboradores
que tiveram contato com o colaborador
infectado.

 Exigir das empresas especializadas os 
certificados e o detalhamento de quais 
áreas foram desinfectadas e quais pro
dutos foram utilizados;

Registrar, em formulário próprio, a data
 e o horário da realização da limpeza e  
desinfecção  da loja, instalações,mobiliá
rios e equipamentos;

Em caso de aparecimento de sintomas
clínicos respiratórios, instruí-los a
procurar uma Unidade de Saúde Básica para
avaliação médica conforme a gravidade
do caso;

Imediatamente, identificar o setor de 
trabalho  do  colaborador infectado
a fim de realizar um monitoramento 
de todos oscolaboradores do mesmo
 turno que tiveram contato com ele;

Providenciar a desinfecção geral e
imediata com solução
desinfetante apropriada de todas as
dependências do estabelecimento,
incluindo áreas de convivência
(refeitório, banheiros, vestiários, sala de
descanso, escritórios, sala  da
gerência, financeiro, depósito, doca de re
cebimento   etc.). 
Os métodos de aplicação devem seguir o
padrão: Área interna (loja
e dependências) realizar nebulização
com limpeza de maçanetas,
mouse, corrimões etc.; área externa
realizar pulverização;

Todos os colaboradores do mesmo turno 
de trabalho deverão ser avaliados
clinicamente pelo médico especialista em
medicina do trabalho, orientados e
monitorados quanto ao aparecimento de
sintomas, não havendo
necessidade deafastamento dos contatos 
assintomáticos;

O colaborador infectado
deverá retornar ao trabalho somente 
após passar por avaliação clínica e autorização 
pelo médico especialista em medicina do
trabalho;
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6. ESTRATÉGIAS DE MONITORAMENTO

6.1 COMITÊ DE GERENCIAMENTO DE CRISE

Todas as ações do Comitê de Gerenciamento de Crise devem ser monitoradas e documentadas;

Recomenda-se a criação de um Comitê de Gerenciamento de Crise envolvendo diversas áreas do supermercado e a direção
para organizar um Plano  de  Ação,  executá-lo,  monitorar  sua  implementação  e  avaliar  os  seus resultados, além de
disseminar boas práticas e identificar pontos de melhoria para as adequações que se fizerem necessárias;

Definir a realização de reuniões semanais do Comitê de Gerenciamento de Crise, com datas fixas e estabelecidas.

6.1.1 Empresas que contam com SRSMT e CIPA
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Empresas que contam com Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) e Comissão
Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA), devem, além de outras medidas cabíveis: 
Criar um comitê estraordinário para elaboração de um Plano de Contingência para enfrentamento da COVID-19 na
instituição, alinhado com as medidas desta Resolução e demais normativas aplicáveis ao setor;
Organizar boletins informativos relacionados às medidas de prevenção e comtrole da transmissão da COVID-19,
disponibilizando-os amplamente aos colaboradores;
Avaliar todas as etapas envolvidas no processo de produção, a fim de detectar possíveis riscos existentes, favoráveis à
transmissão da COVID-19 no estabelecimento; 
Elaborar planos de ação para mitigar o dano e monitorar os casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, alertando
possíveis contrastantes;
Prestar atendimento e orientações aos profissionais que apresentem Síndrimes Respiratórias (tosse, febre, dor de
garganta, coriza, dificuldade para respirar, e outros).



6.2 PLANOS DE CONTINGÊNCIA

Entretanto, para que esse objetivo seja atingido, em especial no caso de um prolongamento da crise provocada pelo COVID-19, recomenda-
se que os supermercados organizem um Plano de Contingência visando prever
as principaisdificuldades e entraves que poderá encontrar na manutenção de sua operação, bem como as principais providências para mitigá-las.
Essa ação deverá ser conduzida e coordenada pelo Comitê de Gerenciamento de Crise.

O setor supermercadista, como atividade essencial que é, tem o compromisso de manter as lojas abertas e abastecidas,com 
apoio e participação de toda sua cadeia, garantindo a distribuição de produtos à população, em
especial alimentos, bebidas e material de limpeza e higiene;

6.3 PLANOS DE AUDITORIA INTERNA.
Recomenda-se criar uma estrutura de auditoria interna junto às lojas, de forma a verificar e acompanhar o atendimento
pleno às deliberações definidas.
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7. CRÉDITOS 

7.1.     ORGANIZAÇÃO:  ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE SUPERMERCADOS – APRAS

7.2. COLABORAÇÃO:  CONDOR SUPER CENTER SUPERMERCADOS, JACOMAR, SUPER FESTVAL, DALPAR SUPERMERCADO,

PRODEG – PRODUTIVIDADE, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO.

7.3. FONTES: PROTOCOLO PARA PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NOS SUPERMERCADOS – ABRAS

PROTOCOLO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DOS SUPERMERCADOS DE FLORIANOPOLIS CONTRA O CONVID-19 – ACATS

7.5.     PROJETO GRÁFICO E IMAGENS: MARKETING - ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE SUPERMERCADOS - APRAS  
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