
Cartilha AMAS

Principais cuidados para as equipes de 
supermercado para combater o COVID-19 

(Novo Coronavírus)



Cuidados com a limpeza em geral 

ü Manter lavatórios abastecidos com água corrente, sabão líquido bactericida e papel 
toalha; 

ü Não varrer superfícies a seco. Esse ato favorece a dispersão de microrganismos 
através de partículas de pó. Utilizar varredura úmida, com rodo e panos de limpeza 
para pisos; 

ü Bebedouros – disponibilizar copos descartáveis;

ü Trocar de luvas a cada 30 minutos; 

ü Sempre que possível, limpar o filtro do Ar condicionado das lojas.

ü Carrinhos e cestas - Determinar um colaborador interno ou mesmo o segurança da 
loja para realizar a higienização. 

ü Cestas - podem ser divididas em duas ou mais pilhas; ao terminar a higienização de 
uma pilha, inicia na outra.

ü Carrinhos – ao higienizar, dar atenção especial na parte onde os clientes o empurram.



Frente De Caixa 

ü Checkout - passar álcool líquido 70% na esteira do checkout, de 30 em 30 minutos.

ü  Limpar a máquina de cartão sempre antes do cliente utiliza-la.Alcool gel 70% - para 
todos os funcionários e clientes; 

ü Organizar escalas – para que operadoras de caixas e funcionários de chão de loja 
possam se retirar momentaneamente para lavar as mãos com água e sabão 
bactericida, de 30 em 30 minutos; 

ü Pagamento em dinheiro - Higienizar as mãos com álcool imediatamente após 
pagamentos feitos em dinheiro. 

ü A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que o vírus pode permanecer nas 
cédulas dias após o contato; Filas nos caixas – Peçam aos clientes para manterem 
uma distância mínima de 1m de um para outro.



Padaria
ü Checkout - passar álcool líquido 70% na esteira do checkout, de 30 em 30 minutos.

ü Para evitar filas na área de atendimento do balcão, incrementar a exposição de pães 
industrializados, desafogando o setor produtivo.

ü Uso de máscaras - para manipuladores de alimentos que usam máscaras, 
recomenda-se trocá-las a cada 4 horas, quando a máscara ficar úmida ou após 
espirrar ou tossir. 

ü Depois de usada, a máscara deve ser logo descartada e nunca mantida no pescoço; 

Açougue
ü Dar preferência a venda de produtos já embalados, reduzindo a exposição de cortes 

no balcão de atendimento. 

ü Uso de máscaras - para manipuladores de alimentos que usam máscaras, 
recomenda-se trocá-las a cada 4 horas, quando a máscara ficar úmida ou após 
espirrar ou tossir. 

ü Depois de usada, a máscara deve ser logo descartada e nunca mantida no pescoço; 



FLV 

Equipes Administrativas 
ü tens compartilhados - Eliminar ou restringir o uso; 

ü refeitórios - Priorizar o uso de itens descartáveis; 

ü ambiente de trabalho - Disponibilizar álcool 70% em gel ou líquido. Lavar as mãos 
com frequência com água e sabão bactericida;

ü Home office - Oferecer a possibilidade de trabalho remoto para funcionários que 
trabalham na retaguarda; 

ü Área de descanso - Evitar aglomerações; 

ü Espaços fechados - evitar o uso de ar condicionado nos escritórios e priorizar a 
ventilação mecânica ou natural, com janelas e portas abertas.

ü Evitar Manuseio - sugerimos a eliminação do corte, fatiamento ou reaproveitamento 
de itens de hortifrúti em lojas. 

ü O colaborador da área deverá explicar aos clientes que o manuseio estará 
temporariamente suspenso em virtude da segurança sanitária.



Recebimento De Mercadorias 

ü Após o recebimento e conferência das mercadorias, lavar as mãos imediatamente 
com água e sabão; 

ü No momento da entrega e conferencia, evitar contato pessoal com colegas, 
fornecedores e entregadores; 

ü Higienizar, no mínimo, 4 vezes ao dia, as balanças, usando detergente e solução 
sanitizante; 

ü Higienizar o ambiente de recebimento de caixas, ao menos, 2 vezes ao dia, usando 
detergente e solução sanitizante; 

ü Disponibilizar álcool 70% em gel ou líquido para os colaborares no ambiente de 
conferência e recebimento de mercadorias; 

ü Não compartilhar canetas e itens gerais.



Reposição De Mercadorias

ü Higienização constante das mãos dos repositores, mostrando sempre aos clientes o 
pano e o álcool, limpando as gôndolas sempre antes da reposição. 

ü Os produtos de limpeza deverão estar sempre junto ao carrinho de produtos, próximo 
às gôndolas.
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