
 

REFORÇO DE MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA NOS SUPERMERCADOS 

Após a crescente alta de pessoas infectadas pelo Coronavírus em Mato Grosso do Sul, 

onde atualmente os hospitais encontram-se, quase que em sua totalidade, sem leitos 

disponíveis, a AMAS solicita a todos os associados, que reforcem as medidas de 

biossegurança, para enfrentamento da COVID-19, visando proteger colaboradores e 

clientes. 

Medidas para os SUPERMERCADOS: 

 Uso de máscaras o tempo todo; 

 Disponibilizar álcool 70% (gel ou liquido) para todos os colaboradores e 

clientes (entrada da loja, checkout e pontos estratégicos no interior da loja); 

 Fazer o controle de acesso dos clientes (calcular 1 cliente a cada 10m2 de área 

de vendas); 

 Manter o distanciamento social (1,5m) na entrada, no interior da loja e na fila 

dos caixas (se possível, fazer marcações no piso); 

 Fazer higienização dos carrinhos e cestas com álcool 70% (gel ou liquido) 

 Nos checkouts, fazer a higienização das maquininhas de cartão antes de cada 

pagamento;  

 Aumentar a frequência de limpeza da loja (pisos, corrimões, maçanetas e 

banheiros);  

 No autoatendimento (self checkout), fazer a higienização de toda área (esteira, 

balança, leitor de código de barras, área de empacotamento e terminal de 

pagamento);  

 Manter lavatórios abastecidos com água corrente, sabão líquido bactericida e 

papel toalha; 

 Em refeitórios, restaurantes e praças de alimentação, fixar placas (em forma 

adesivada, em plaqueta ou em cartaz) em local de fácil visualização, que deverá 

ser instalada próximo às pias, com a medida mínima de 15cm por 22cm, em 

fonte Arial Black, tamanho 32 (trinta e dois), com a frase “AJUDE NA 

PREVENÇÃO DE DOENÇAS – LAVE SUAS MÃOS” 
 

Orientações para os CLIENTES: 

 Se possível, vá as compras somente 1 pessoa da família.   

 Higienize as mãos com álcool 70% (gel ou liquido), ao entrar e sair da loja; 

 Respeite o distanciamento social de 1,5m tanto dentro, quanto fora da loja.  

 Evite aglomerações dentro da loja. Se o setor que deseja fazer compra estiver 

cheio, aguarde esvazia-lo.  

 Se possível, pague com cartão. Evite contato com pessoas e não compartilhe 

objetos.  

 

 

 


