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DECRETO Nº. 245/2020. 

De 10 de agosto de 2020. 

 

Dispõe sobre medidas temporárias de enfrentamento e de 

prevenção da emergência em saúde pública decorrente do 

Coronavírus – COVID-19 no Município de Poções – BA. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POÇÕES, ESTADO DA BAHIA, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei e: 

Considerando o disposto no art. 196 e seguintes da Constituição Federal; 

Considerando o disposto no art. 163 e seguintes da Lei Orgânica do 

Município de Poções – BA; 

Considerando a Lei 13.979/2020; 

Considerando a Portaria 188/2020 do Ministério da Saúde; 

Considerando a existência de pandemia do Coronavírus – COVID-19 

declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS);  

Considerando o Estado de Calamidade Pública estabelecido no Decreto 

156/2020; no Decreto Legislativo nº 2413 de 23 de abril de 2020, da Assembleia 

Legislativa do Estado da Bahia; 

Considerando o Decreto Estadual Nº 19.742 de 04 de junho de 2020; 

Considerando que os dados indicam diminuição da progressão da doença 

no Município de Poções – BA; 

Considerando a necessidade de adoção de novas medidas temporárias de 

enfrentamento e prevenção da emergência em saúde pública decorrente do 

Coronavírus – COVID-19 no Município de Poções – BA; 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º. Este Decreto determina medidas emergenciais com vistas ao 

enfrentamento e prevenção da emergência em saúde pública decorrente do 

Coronavírus – COVID-19 no Município de Poções – BA. 
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Art. 2º. Determina-se a suspensão dos alvarás e a interrupção do 

funcionamento de qualquer atividade de: 

I -  bares, pizzarias, pubs, lanchonetes, serviços de ambulantes, food-

trucks, conveniências e similares; 

II -  boates, casas de shows, casas noturnas, lounges, tabacarias, casas 

de festas e eventos, assim como espetáculos de qualquer natureza; 

III -  clubes, associações recreativas e similares; 

IV -  balneários, clubes poliesportivos, clubes de serviço e de lazer; 

V -  estabelecimentos que prestam serviços de artes maciais, assim 

como demais atividades esportivas não constantes no inciso VI do art. 4º deste 

Decreto; 

VI -  serviços de transporte de passageiros de van; 

VII -  quaisquer outros serviços, atividades ou reuniões, públicos ou 

privados, não expressamente excetuados no presente Decreto, que importem em 

concentração de pessoas, em locais abertos ou fechados, em número superior a dez 

pessoas. 

§1º Os estabelecimentos mencionados no inciso I deste artigo poderão 

funcionar desde que exclusivamente para atendimento de serviços de entrega em 

domicílio (delivery). 

§2º Lanchonetes, pastelarias e congêneres poderão funcionar mediante 

retirada do produto no estabelecimento, não sendo permitida a entrada de clientes 

e/ou consumição em seu interior.   

 

Art. 3º. A suspensão dos alvarás e a interrupção do funcionamento 

estabelecido neste Decreto não se aplica aos seguintes estabelecimentos comerciais 

e de prestação de serviços, considerados como serviços essenciais, que trabalhem 

exclusivamente com: 

I -  serviços de saúde, farmácias, consultórios odontológicos, clínicas de 

fisioterapia, assistência médica, e hospitalar;  

II -  hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, 

hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de abastecimento de alimentos; 

III -  lojas de venda de alimentação e medicação para animais; 

IV -  lojas de venda de água mineral;  
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V -  padarias;  

VI -  geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e de gás; 

VII -  iluminação pública; 

VIII -  tratamento e abastecimento de água; 

IX -  captação e tratamento de esgoto e lixo; 

X -  processamento de dados ligados a serviços essenciais; 

XI -  telecomunicações e internet; 

XII -  segurança privada; 

XIII -  serviços funerários; 

XIV -  óticas; 

XV -  serviços de transporte de passageiros de táxi e mototáxi; 

XVI -  bancos, correspondentes bancários, lotéricas e cooperativas de 

crédito;  

XVII -  serviços de fornecimento de oxigênio; 

XVIII -  postos de combustível; 

XIX -  borracharias e oficinas mecânicas; 

XX -  lojas de material de construção. 

§1º Os serviços de transporte de passageiro por táxi somente poderão 

realizar viagens com limitação a três passageiros, com vidros abertos, adotadas as 

medidas estabelecidas no arts. 9º e 10 deste Decreto e pelas autoridades de saúde 

de prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa ao 

Coronavírus – COVID-19. 

§2º Os serviços de transporte de passageiro por mototáxi somente poderão 

realizar viagens desde que o passageiro faça uso do capacete aberto, adotadas as 

medidas estabelecidas nos arts. 9º e 10 deste Decreto e pelas autoridades de saúde 

de prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa ao 

Coronavírus – COVID-19. 

 

Art. 4º. A suspensão dos alvarás e a interrupção do funcionamento 

estabelecido neste Decreto não se aplica aos seguintes estabelecimentos comerciais 

e de prestação de serviços não essenciais: 

I -  lojas de comércio varejista e atacadista, não excepcionadas no art. 2º; 
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II -  clínicas de estética, salões de beleza, barbearias e estabelecimentos 

congêneres; 

III -  hotéis, pousadas e hospedarias; 

IV -  autoescolas; 

V -  restaurantes; 

VI -  academias, centros de ginástica, clínicas de pilates, academias ao ar 

livre; 

VII -  igrejas e locais destinados a cultos religiosos e espirituais. 

§1º. Os estabelecimentos constantes no inciso I somente poderão 

funcionar das 08:00h às 16:00h. 

§2º Os estabelecimentos constantes no inciso V deverão obedecer ao 

protocolo de abertura constante no Anexo I deste Decreto e somente poderão 

funcionar das 11:00h às 14:00h e das 18:00h às 22:00h. 

§3º Os estabelecimentos constantes no inciso VI deverão obedecer ao 

protocolo de abertura constante no Anexo II deste Decreto, proibida a entrada de 

pessoas do grupo de risco. 

§4º Os estabelecimentos constantes no inciso VII somente permitirão em 

seu interior a proporção de uma pessoa por quatro metros quadrados, proibida a 

entrada de pessoas do grupo de risco. 

§5º Considera-se como grupo de risco: 

I – pessoas que tenham idade igual ou superior a 60 anos; 

II – portadores de doenças respiratórias e doenças crônicas; 

III – grávidas; 

IV – pessoas que utilizam medicamentos imunossupressores.   

§6º Os estabelecimentos constantes nos incisos I, II, III, e IV deste artigo 

deverão obedecer aos protocolos de abertura constantes nos Anexos I, II, III, e IV do 

Decreto 221/2020, conforme sua área de atuação. 

 

Art. 5º. Mantêm-se as barreiras de acesso e desinfecção na feira livre do 

Município de Poções – BA. 

Parágrafo único. No dia e horário de funcionamento das barreiras de 

acesso e desinfecção, não será permitido o estacionamento de veículos automotores  

no perímetro da feira livre protegido pelas barreiras. 
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Art. 6º. É proibida a entrada de feirantes de outros municípios na feira livre 

do Município de Poções – BA. 

 

Art. 7º. Serviços de carga e descarga de mercadorias na feira livre nas 

sextas e sábado somente poderão ocorrer após as 14:00h. 

 

Art. 8º. É proibida a utilização de calçadas para exposição de mercadorias 

pelos estabelecimentos comerciais. 

 

Art. 9º. Todos os estabelecimentos autorizados a funcionar devem adotar 

as seguintes medidas: 

I -  adotar e/ou reforçar medidas de higienização; 

II -  disponibilizar na entrada do estabelecimento e em lugares 

estratégicos de fácil acesso, sabonete líquido e papel toalha descartável nos 

lavatórios de higienização de mãos e/ou álcool em gel 70% aos seus clientes e 

empregados;  

III -  disponibilizar aos seus empregados máscaras ou cobertura sobre o 

nariz e a boca; 

IV -  manter ventilados todos os ambientes; 

V -  manter controle de acesso, somente permitindo a entrada em seu 

interior na proporção de uma pessoa por dez metros quadrados de área útil, contando 

os empregados e empregadores; 

VI -  afixar na entrada o tamanho total da área útil do estabelecimento, 

por metro quadrado e a quantidade total de pessoas admitidas em seu interior, na 

forma estabelecida no inciso anterior; 

VII -  proceder à utilização, se necessário, de senhas ou outro sistema 

eficaz, a fim de evitar a aglomeração de pessoas dentro e nas imediações do 

estabelecimento aguardando atendimento; 

VIII -  manter a organização das filas, dentro e nas imediações do 

estabelecimento, de modo que haja a distância mínima de dois metros entre os 

clientes;  
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IX -  disponibilizar de empregados em quantidade suficiente para os fins 

constantes nos incisos V, VII e VIII. 

 

Art. 10. É obrigatório o uso de máscaras ou cobertura sobre o nariz e a 

boca em todos os espaços públicos, equipamentos de transporte coletivo público ou 

privado e estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços no Município.  

Parágrafo único. Os estabelecimentos deverão impedir a entrada e a 

permanência de pessoas que não estiverem utilizando máscara ou cobertura sobre o 

nariz e a boca, sob pena de advertência, multa e/ou cassação de alvará de 

funcionamento. 

 

Art. 11. Os órgãos públicos que prestam serviços púbicos essenciais e 

permanentes deverão permanecer em funcionamento, consoante determinação das 

Secretarias Municipais. 

Parágrafo único. Os órgãos públicos tratados no caput deverão obedecer 

às medidas dos arts. 9º e 10.  

 

Art. 12. As pessoas provenientes de áreas de risco deverão ser 

cadastradas pelas barreiras sanitárias e acompanhadas pelas respectivas unidades 

de saúde da família, assim como permanecer em quarentena domiciliar por quinze 

dias.  

§1º Por área de risco entende-se as localidades com casos confirmados do 

Coronavírus – COVID-19. 

§2º O disposto neste artigo não se aplica aos profissionais de órgãos ou de 

entidades privadas que, por sua natureza ou em razão do interesse público, 

desenvolvam atividades de indispensável continuidade, em especial aos servidores 

públicos municipais lotados na Secretaria Municipal de Saúde e demais profissionais 

de saúde. 

 

Art. 13. Os velórios e celebrações de despedida ocorridos no Município de 

Poções – BA deverão ocorrer exclusivamente na Capela Jesus Misericordioso, 

localizada na Rua Corpus Christi, nº 157, Bairro Centro ou na quadra de esportes da 

Escola Municipal Luís Heraldo Curvelo, localizada na Avenida Cônego Pithon, nº 367, 
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Bairro Centro, tendo acesso rotativo de pessoas na sua área interna limitada à 

presença de no máximo dez pessoas, vedada a aglomeração no entorno das 

dependências do velório.  

§1º Os velórios serão realizados das 6:00h às 18:00h, com duração de no 

máximo três horas. 

§2º Caso o sepultamento não ocorra até as 18:00h, os velórios deverão ser 

fechados e reabertos somente no dia seguinte. 

§3º São proibidos velórios de falecidos cuja causa mortis seja doenças ou 

complicações infectocontagiosas relacionadas ao Coronavírus – COVID-19, ou que 

haja indícios de sua contaminação, devendo os falecidos serem sepultados 

imediatamente. 

§4º Nas hipóteses do parágrafo anterior, as empresas funerárias não 

deverão realizar procedimentos de somatoconservação (tanatopraxia) ou qualquer 

outro procedimento que necessite de manipulação do corpo.  

 

Art. 14. As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento 

das medidas previstas neste Decreto, assim como todas as instruções sanitárias 

restritivas expedidas pelos órgãos de saúde e o seu descumprimento acarretará sua 

responsabilização civil, penal e administrativa, nos termos previstos em Lei. 

 

Art. 15. Renova-se a suspensão por trinta dias: 

I – das aulas presenciais da rede municipal de ensino e de todas as 

instituições privadas de ensino; 

II – de todos os eventos públicos agendados pelos órgãos ou entidades 

municipais, assim como todos os eventos privados; 

III – do funcionamento dos Centros de Convivência; 

IV – da presença de público em inaugurações de obras públicas municipais. 

 

Art. 16. As medidas previstas neste Decreto terão prazo até 25 de agosto 

2020, salvo disposição expressamente contrária disposta em seus artigos, e poderão 

ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do 

Município.  
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Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus 

efeitos a partir de 11 de agosto de 2020, revogando-se as disposições em contrário. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.   

 

Gabinete do Prefeito, Poções – BA, 10 de agosto de 2020. 

 

LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 

 

LORENA SANTOS MASCARENHAS  

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Praça da Bandeira, nº 02, Bairro Centro, CEP 45.260-000, Poções – BA. 

  

MUNICÍPIO DE POÇÕES  
ESTADO DA BAHIA 

 

 

ANEXO I 

PROTOCOLO DE PREVENÇÃO À COVID-19 PARA A RETOMADA DOS 

RESTAURANTES 

 

PRÉ-REQUISITOS PARA RETOMADA DO FUNCIONAMENTO DOS 

RESTAURANTES 

 

1. Higienizar as mãos antes e depois de cada atividade usando água e sabão 

líquido ou, quando não for possível, álcool 70% em gel. 

2. Em áreas de circulação, incluindo banheiros, disponibilizar álcool 70% em gel, 

dispensadores de sabão líquido e de papel-toalha descartável e lixeiras com 

tampa, sem acionamento manual. 

3. Usar obrigatoriamente máscara em todas as áreas comuns, e só retirar durante 

as refeições. 

4. Obedecer ao distanciamento de dois metros ou quatro metros quadrados por 

pessoa, evitando o uso do elevador. 

5. Manter os ambientes arejados com as janelas e portas abertas e a limpeza dos 

aparelhos de ar-condicionado em dia. 

6. Providenciar máscaras, luvas de borracha, toucas e outros equipamentos de 

proteção individual (EPIs) para as equipes de limpeza e demais funcionários, de 

acordo com a atividade exercida. 

7. Reforçar a sensibilização sobre a etiqueta respiratória, a ser adotada em caso 

de tosse ou espirros: proteger a boca e o nariz com lenço de papel descartável ou 

o braço, evitando tocar o rosto. 

8. Encaminhar à assistência médica o funcionário ou colaborador que apresente 

sintomas da Covid-19. 

9. Fazer a limpeza concorrente a cada três horas e a limpeza terminal após o 

expediente, com atenção à necessidade da limpeza imediata**. 

10. Divulgar em pontos estratégicos os materiais educativos e outros meios de 

informação sobre as medidas de prevenção à Covid-19. 

11. Dispor de dispensador de álcool gel 70% e tapetes sanitizantes nas entradas. 
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**Entende-se por limpeza concorrente o processo realizado para a manutenção da 

limpeza durante o funcionamento do estabelecimento. A freqüência recomendada é, 

no mínimo, a cada três horas ou sempre que preciso. A limpeza terminal é mais 

completa, uma faxina geral antes ou após o encerramento das atividades. A limpeza 

imediata deve ser feita no momento da ocorrência, quando há, por exemplo, o 

derramamento acidental de alguma substância no solo. Essa limpeza é fundamental 

para evitar acidentes e acúmulo de sujidades. 

 

 

REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A EFICÁCIA DAS MEDIDAS DE 

CONTROLE E PREVENÇÃO DO COVID 19 

 

1. O comportamento dos administradores dos espaços e dos organizadores dos 

restaurantes em cumprir as medidas estabelecidas neste Protocolo. 

2. A colaboração da população em geral. 

3. A fiscalização dos órgãos públicos e dos frequentadores. 

 

HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E 

UTENSÍLIOS 

 

1. Aumentar a freqüência de higienização das áreas de maior circulação, incluindo 

os banheiros. É recomendado que seja feita a limpeza concorrente no mínimo 

a cada três horas, e a limpeza terminal antes ou depois do expediente. Em 

alguns casos, pode ser necessária a realização da limpeza imediata. 

2. Programar rotina de desinfecção com álcool 70% de objetos, superfícies e itens 

em geral que têm grande contato manual, seja pelos colaboradores ou pelos 

clientes, como máquinas de cartão, dispositivos utilizados para a coleta de 

pedidos, displays, mesas e bancadas de apoio, telas dos caixas touch screen, 

teclados, maçanetas, corrimão, bandejas, cardápios, porta-contas, porta-

sachês e itens compartilhados entre os funcionários (canetas, pranchetas, 

telefones e similares). 

 

3. Reforçar a limpeza e a desinfecção em todos os pontos de maior contato, 
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como bancadas, mesas, cadeiras, pias, torneiras e piso. 

4. Devem ser utilizados panos multiuso descartáveis ou papel-toalha exclusivos 

para cada tipo de superfície, na higienização de equipamentos e utensílios. 

5. Abastecer permanentemente os borrifadores ou dispensadores de álcool 70% 

previamente higienizados. 

6. Os talheres, pratos, copos e xícaras deverão ser higienizados com água 

quente e detergente. Os talheres devem ser embalados individualmente. 

 

DIMENSIONAMENTO DOS AMBIENTES 

 

1. Mesas e cadeiras dos restaurantes devem ser reorganizadas, respeitando o 

espaçamento mínimo de dois metros de distância entre elas. 

2. Em cada mesa deve ser respeitada a ocupação de, no máximo, 50%, exceto 

para o mesmo grupo de pessoas. 

3. É proibido aos clientes reposicionar o mobiliário. 

4. As mesas e cadeiras devem ser higienizadas após a utilização de cada cliente. 

Recomenda-se a identificação com o aviso “HIGIENIZADA”. 

5. As filas (parte externa e interna) e a entrada devem ser organizadas e 

controladas pelo responsável do estabelecimento, de forma a respeitar o 

distanciamento mínimo de dois metros e a capacidade máxima no ambiente, 

de acordo com o limite de quatro metros quadrados por cliente. Recomenda-

se a marcação do piso com o distanciamento mínimo. 

6. Nos estabelecimentos com sistema de buffet, o autosserviço (sistema self-

service) e as degustações estão proibidas durante o período da pandemia. 

Esses locais deverão manter uma rotina de distribuição para que o cliente seja 

servido por um funcionário e se dirija à mesa, sem gerar aglomeração ou 

cruzamento de fluxo. 

7. Sempre que possível manter os estabelecimentos com as janelas e portas 

abertas para melhor circulação do ar, e sem utilização do ar-condicionado. Em 

caso de ambiente climatizado, garantir a manutenção de aparelhos de ar-

condicionado, conforme recomendações das legislações vigentes. 

8. Utilizar comandas descartáveis, eletrônicas ou que sejam de material de fácil 

higienização. Todos os materiais usados pelo cliente devem ser higienizados 
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com álcool 70% entre um atendimento e outro. 

9. Deve ser incentivado o pagamento com cartões e adotada a sinalização do 

distanciamento necessário indicando a posição de cada cliente nas filas dos 

caixas. 

10. Máquinas de pagamento com cartão deverão ser cobertas com filme plástico e 

higienizadas após cada utilização. 

11. Retirar todo o material que pode ser compartilhado ou tocado por diferentes 

clientes, como jornais, revistas, informativos e objetos decorativos da 

recepção. Além de evitar as fontes de contaminação, esta medida facilita a 

higienização. 

12. Devem ser mantidos dispensadores com álcool em gel 70% abastecidos para uso 

do operador do caixa e clientes que optarem pelo pagamento em cartões ou 

dinheiro. 

13. . É obrigatório o uso de máscara enquanto aguarda o atendimento e na circulação 

até o lugar designado para consumo. 

 

RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE MERCADORIAS 

 

1. Receber o prestador de serviço fora ou dentro do estabelecimento com 

distanciamento de, pelo menos, dois metros, sendo proibida a colocação dos 

produtos diretamente sobre o piso. 

2. Utilizar máscaras e adotar os protocolos de higienização do transporte, 

mercadorias e embalagens. 

3. Lavar e higienizar as embalagens recebidas de acordo com suas 

características: 

• Embalagens de não-perecíveis (como tetra pack, latas, garrafas e plásticos 

rígidos): Lavagem com sabão neutro ou água sanitária (1 parte de água 

sanitária e 9 partes de água); 

• Embalagens mais sensíveis (como arroz, feijão e biscoitos): Higienização com 

álcool 70%. 

4. Armazenar os descartáveis a serem utilizados (como pratos, formas e caixas) 

adequadamente, em local limpo e seco. 
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PRÉ – PREPARO E PREPARO 

 

1. Antes de iniciar o pré-preparo e o preparo dos alimentos, os colaboradores 

devem sempre higienizar as mãos corretamente, com frequência adequada 

que pode ser sinalizada por alarmes temporários ou outra forma adotada pelos 

responsáveis do estabelecimento. 

2. Higienizar frutas, verduras e legumes imersos por 20 minutos em água 

sanitária diluída (uma colher de sopa para 1 litro de água) ou produto 

comercial aprovado, de acordo com as recomendações do fabricante. 

3. É obrigatório o uso de máscara enquanto por todos colaboradores. 

 

CONSUMO NO LOCAL 

 

1. Disponibilizar lavatórios providos com dispensadores abastecidos com sabão 

líquido e papel toalha não reciclado para que todos os clientes higienizem as 

mãos, mantendo nas proximidades o adesivo com as orientações sobre a forma 

correta de lavagem. 

2. Disponibilizar dispensadores com álcool gel 70% em locais estratégicos para 

uso dos clientes durante permanência no estabelecimento. 

3. Nos serviços de buffet o manuseio da refeição deve ser feito por um 

funcionário utilizando os equipamentos de proteção individual (EPIs) 

necessários: gorro e máscara. O sistema self service está proibido durante o 

período da pandemia. 

4. Mesas, balcões, pistas e outros equipamentos de buffet, assim como móveis 

onde os alimentos são oferecidos aos clientes, devem ter protetores salivares 

que funcionarão como barreira física para garantir a proteção dos alimentos. 

5. Evitar o uso de cardápios. Quando necessário, devem ser produzidos em 

material de fácil limpeza ou disponibilizados em meio virtual para acesso do 

cliente. Todos os materiais usados pelo cliente devem ser higienizados entre um 

atendimento e outro. 

6. Sempre que possível, as refeições empratadas e os lanches rápidos devem 

ser levados à mesa protegidos por cloche (tampa prato). 

7. Temperos (açúcar, adoçante, canela, sal, mostarda e outros) devem ser 
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disponibilizados em sachês individuais. Quando essa opção não for possível, 

o produto deve ser oferecido aos clientes em porções individualizadas e 

identificadas. 

8. É proibido o uso de guardanapos, jogos americanos e toalhas de mesa de 

tecido durante o período de pandemia. 

9. Para evitar fontes de contaminação e facilitar a higienização, devem ser 

retirados os objetos de decoração e todo o material que pode ser 

compartilhado ou tocado por diferentes clientes, como recipientes com sachês 

e guardanapos. 

10. É PROIBIDA a venda ou consumo de bebidas alcoólicas nas áreas internas e 

externas do restaurante. 

11. Os clientes deverão ser orientados a circularem sempre usando máscara e 

retirá-la somente na mesa para a refeição, e NUNCA colocando sobre a mesa. 

O acondicionamento das máscaras deve ser feito em sacos plásticos ou de 

papel, mantidas guardadas na bolsa ou bolso do cliente. É recomendado que 

a máscara seja substituída ao término da refeição. 

12. Utilizar cartazes e informações verbais do tipo: “Para sua segurança, não se 

esqueça de higienizar as mãos” e “O uso da máscara é obrigatório”. 

 

SISTEMA DE DELIVERY 

 

1. As embalagens descartáveis devem estar protegidas e devidamente 

armazenadas até o seu uso. 

2. Os pedidos devem ser lacrados para que não haja risco de violação e 

contaminação. 

3. Temperos devem ser disponibilizados em sachês individuais. Quando essa 

opção não for possível, o produto deve ser oferecido aos clientes em porções 

individualizadas e identificadas. 

4. Por conta do risco de contaminação, as embalagens de transporte 

(isotérmicas, popularmente conhecidas como bags) NUNCA devem ser 

colocadas diretamente sobre o piso. 

5. A integridade da bag e sua condição de higiene e conservação devem ser 

verificadas antes da entrega. 
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6. O transporte das mercadorias nesse período de pandemia deve ser feito em 

recipientes fechados, sendo proibido o uso de recipientes vazados ou 

fenestrados. 

7. Os entregadores deverão utilizar máscaras para realizar as entregas aos 

clientes. 

8. No momento da entrega, os entregadores devem manter o distanciamento 

mínimo de dois metros do cliente. A mesma distância deve ser obedecida 

entre os colaboradores do estabelecimento ou de outros entregadores no local 

de espera de atendimento. Neste caso, é recomendado destinar local próprio 

e demarcado para evitar aglomerações. 

9. Deve ser priorizado o pagamento com cartão. Em caso de troco em dinheiro, a 

entrega deve ser feita de forma que não haja contato direto com as mãos. 

10. Os entregadores devem ter acesso a dispensadores de álcool em gel 70% 

abastecidos para que possam sempre higienizar as mãos, as máquinas de 

cartões e bags de transporte. 

 

 SISTEMAS DRIVE-THRU 

  

1. As embalagens descartáveis devem estar protegidas e devidamente 

armazenadas até o seu uso. 

2. Os alimentos devem ser disponibilizados proporcionados e protegidos 

adequadamente, de preferência, lacrados e devidamente identificados. 

3. Temperos devem ser disponibilizados em sachês individuais. Quando essa 

opção não for possível, o produto deve ser oferecido aos clientes em porções 

individualizadas e identificadas. 

4. Devem ser mantidos dispensadores com álcool em gel 70% abastecidos para 

o uso do cliente. 

5. Deve ser priorizado o pagamento com cartão. Em caso de troco em dinheiro, a 

entrega deve ser feita sem que haja contato direto com as mãos. 
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ANEXO II 

PROTOCOLO DE PREVENÇÃO À COVID-19 PARA A RETOMADA DAS 

ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE GINÁSTICA 

 

PRÉ-REQUISITOS PARA RETOMADA DO FUNCIONAMENTO DAS ACADEMIAS 

DE GINÁSTICA 

 

1. Higienizar as mãos antes e depois de cada atividade usando água e sabão 

líquido ou, quando não for possível, álcool 70% em gel. 

2. Em áreas de circulação, incluindo banheiros, disponibilizar álcool 70% em gel, 

dispensadores de sabão líquido e de papel-toalha descartável e lixeiras com 

tampa, sem acionamento manual. Dispor de tapetes sanitizantes nas entradas. 

3. Aferição de temperatura dos alunos DIARIAMENTE (uso de instrumento de 

verificação de temperatura com variação máxima de erro em 0,3º C), não 

podendo realizar atividades físicas o aluno que apresentar temperatura igual 

ou superior a 37,8º C. 

4. Usar obrigatoriamente máscara em todas as áreas comuns, e só retirar durante 

as refeições. 

5. Obedecer ao distanciamento de dois metros ou quatro metros quadrados por 

pessoa. 

6. Manter os ambientes arejados com as janelas e portas abertas e a limpeza 

dos aparelhos de ar-condicionado em dia. 

7. Providenciar máscaras, luvas de borracha, toucas e outros equipamentos de 

proteção individual (EPIs) para as equipes de limpeza e demais funcionários, 

de acordo com a atividade exercida. 

8. Reforçar a sensibilização sobre a etiqueta respiratória, a ser adotada em caso 

de tosse ou espirros: proteger a boca e o nariz com lenço de papel descartável 

ou o braço, evitando tocar o rosto. 

9. Encaminhar à assistência médica o funcionário ou colaborador que apresente 

sintomas da Covid-19. 

10. Fazer a limpeza concorrente a cada três horas e a limpeza terminal após o 

expediente, com atenção à necessidade da limpeza imediata**. 
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11. Divulgar em pontos estratégicos os materiais educativos e outros meios de 

informação sobre as medidas de prevenção à Covid-19. 

 

**Entende-se por limpeza concorrente o processo realizado para a manutenção 

da limpeza durante o funcionamento do estabelecimento. A frequência 

recomendada é, no mínimo, a cada três horas ou sempre que preciso. A limpeza 

terminal é mais completa, uma faxina geral antes ou após o encerramento das 

atividades. A limpeza imediata deve ser feita no momento da ocorrência, quando 

há, por exemplo, o derramamento acidental de alguma substância no solo. Essa 

limpeza é fundamental para evitar acidentes e acúmulo de sujidades. 

 

REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A EFICÁCIA DAS MEDIDAS DE 

CONTROLE E PREVENÇÃO DO COVID 19 

 

1. O comportamento dos administradores dos espaços e dos organizadores dos 

restaurantes em cumprir as medidas estabelecidas neste Protocolo. 

2. A colaboração da população em geral. 

3. A fiscalização dos órgãos públicos e dos frequentadores. 

 

RECEPÇÃO E PORTARIA 

 

1. A entrada nas academias será autorizada apenas para os clientes com hora 

marcada. Essa marcação pode ser feita por telefone, aplicativos de 

mensagens e formulários eletrônicos, entre outros. 

2. Restringir a matrícula e a frequência à academia de ginástica de idosos e 

pessoas portadoras de doenças crônicas e ou comorbidades. 

3. No caso do uso de leitor digital para a entrada na academia, deve-se 

disponibilizar um recipiente de álcool em gel a 70% ao lado da catraca. O cliente 

deve ter também a opção de acessar a academia, comunicando à recepcionista 

o seu número de matrícula ou CPF, para que não precise tocar no leitor digital. 

4. O número de clientes que entram na academia deve ser limitado, 

respeitando a ocupação simultânea de um cliente a cada 6 m2. 

5. É recomendado que a Ficha de Matrícula seja preenchida pelo sistema de 
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pré-checkin, por aplicativos de mensagens ou formulários on-line. Caso não 

seja possível adotar uma dessas medidas, a orientação é a marcação do 

distanciamento mínimo exigido (dois metros), evitando a aglomeração de 

clientes na recepção da academia e a manipulação de produtos de 

papelaria (papéis e canetas) que podem servir como fontes de 

contaminação. 

6. As chaves e chaveiros ou cartões magnéticos dos armários devem ser de 

material de fácil higienização, devolvidos em uma urna ou outro recipiente 

similar, devidamente higienizados antes da reutilização. 

7. As máquinas para pagamento com cartão devem ser protegidas com filme 

plástico e higienizadas após cada utilização. 

8. O álcool gel 70% deve ser disponibilizado para os clientes já na recepção. 

9. O mobiliário do local deve ser reduzido para facilitar a higienização e a 

organização das filas (quando houver), respeitando o distanciamento físico 

mínimo de dois metros. 

10. Para evitar fontes de contaminação e facilitar a higienização, deve ser 

retirado todo o material que pode ser compartilhado ou tocado por diferentes 

clientes, como jornais, revistas e objetos decorativos da recepção. 

11. A divulgação das medidas de prevenção à Covid-19 deve ser feita por 

cartazes e informações verbais como “Para sua segurança, não se esqueça 

de higienizar as mãos” e “O uso da máscara é obrigatório”. 

12. Divulgar em pontos estratégicos os materiais educativos e outros meios de 

informação sobre as medidas de prevenção à Covid-19, como os pré-

requisitos para retomada das academias de ginástica. 

 

ÁREAS DE CIRCULAÇÃO 

 

1. O distanciamento mínimo de dois metros entre os freqüentadores da academia 

deve ser respeitado em todas as dependências. 

2. Nas áreas de peso livre e nas salas de atividades coletivas, deve ser delimitado 

com fita o espaço para cada cliente se exercitar, respeitando o distanciamento 

mínimo de dois metros. 
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3. Devem ser disponibilizados kits de limpeza, com álcool 70% ou água sanitária 

0,2%*** e pano multiuso descartável ou papel-toalha em todas as áreas da 

academia para que os clientes higienizem os equipamentos e o armário 

(máquinas, halteres, colchonetes, entre outros) antes da utilização. 

4. Nesse período de pandemia, fica PROIBIDO o revezamento dos equipamentos 

entre os clientes. 

5. Caso a academia forneça toalhas, elas devem ser descartadas pelo cliente em 

um recipiente com tampa e acionamento por pedal. 

6. Bebedouros de uso direto não são recomendados. 

7. Afixar, em locais visíveis, os pré-requisitos para retomada das academias de 

ginástica disponibilizadas nesse material e demais orientações que possam 

ajudar na prevenção da disseminação da Covid-19. 

8. Aumentar a frequência de higienização (de acordo com o item 10 dos pré-

requisitos para retomada das academias de ginástica) das áreas de maior 

circulação, como recepção, banheiros, vestiários, pontos de alimentação e 

anexos, bem como os vestiários e refeitório dos colaboradores, com planilha 

de controle da limpeza exposta em local visível. 

9. Durante o horário de funcionamento da academia, os equipamentos e demais 

produtos (como colchonetes, alteres, anilhas e barras) devem ser higienizados 

pelos colaboradores com álcool 70% ou água sanitária 0,2%. Para não 

comprometer as atividades, é recomendada a divisão da academia em 

diferentes áreas, com escala de limpeza diferente para cada uma delas. 

10. A limpeza e a desinfecção dos banheiros e vestiários devem ser feitas sem a 

presença ou aglomeração de clientes, e com placas de sinalização no lado 

externo durante o processo de higienização. Todos os suportes de papel-toalha 

e papel higiênico, saboneteiras, torneiras, acionadores de descarga, assento 

do vaso, pia, ganchos, lixeiras, maçanetas de portas e demais peças devem 

ser higienizadas. 

11. Afixar cartazes informativos em diversas áreas da academia, com orientações 

sobre forma de contágio e de prevenção à Covid-19. 

12. Os funcionários, colaboradores, personal trainers e terceirizados devem ser 

capa- citados sobre os protocolos e procedimentos de funcionamento e 
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higienização que fazem parte das medidas de prevenção à disseminação da 

Covid-19. 

13. Se algum colaborador apresentar sintomas gripais ou qualquer outro indicativo 

da Covid-19, a vigilância epidemiológica e vigilância sanitária devem ser 

imediatamente informadas e o colaborador deverá ser afastado. 

***Solução de água sanitária a 0,2% = uma medida de água sanitária para nove 

medidas de água. 

 

 

DEMAIS ÁREAS 

1. Piscinas: fechadas. 

2. Kids room: fechados. 

3. Lojas de roupas: fechadas. 

4. Lojas de suplementos alimentares: fechadas. 

 

OUTRAS ÁREAS DEVEM ACOMPANHAR AS MEDIDAS PARA O SEGMENTO EM 

GERAL. 

 

1. Aulas de luta e dança, assim como o funcionamento de estabelecimentos 

para este fim, são permitidas desde que não haja contato entre os alunos e 

que seja delimitado com fita o espaço para cada cliente se exercitar, 

respeitando o distanciamento mínimo de dois metros. 

2. Nos boxes de crossfit, deve ser suspenso o uso de equipamentos de difícil 

higienização, como corda naval e pneus. O magnésio em pó deve ser 

disponibilizado em embalagens para uso individual. Deve ser delimitado com 

fita o espaço em que cada cliente deve se exercitar, respeitando o 

distanciamento mínimo de dois metros. 

3. Todos esses espaços devem seguir as demais orientações descritas para 

academias. 

 

MANUTENÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

 

MEDIDAS A SEREM ADOTADAS: 
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1. Realizar a troca constante dos elementos filtrantes dos bebedouros, de 

acordo com as recomendações do fabricante. 

2. Os bebedouros devem ter certificação dos órgãos competentes. 

3. Em ambientes com ar-condicionado, o ar deve ser renovado de acordo com 

o exigido na legislação (27m3/hora/pessoa). 

4. Caso não haja ar-condicionado, janelas e portas devem ser mantidas 

abertas. 

 

 O QUE DEVE SER APRESENTADO 

 

1. Plano de Manutenção, Operação e Controle de Ar-Condicionado (PMOC). 

2. Comprovante de limpeza de ductos de ar-condicionado anual. 

3. Certificado de higienização dos reservatórios de água de consumo 

(semestral). 

 

 


