
 

 

 
 
 

PROTOCOLO DE FLEXIBILIZAÇÃO DE ABERTURA DO COMÉRCIO 
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PORTO ALEGRE 

 
No dia 05 de maio de 2020 Decreto Estadual e Municipal, fizeram de forma gradual a abertura de lojas, 
shoppings e galerias. Serviços essenciais como farmácias, farmácias veterinárias, mercados e funerárias. 
Recomendação do uso de EPI’s e EPC’s de acordo com OMS, Anvisa, Normas Regulamentadoras de segurança 
e medicina do trabalho, decretos estaduais e municipais RS/2020 
 
7 passos Básicos para evitar a propagação da Covid 19 

1- Lavar as mãos com frequência, álcool gel indispensável, mas deve ser usado somente quando não 

pudermos higienizar as mãos com água e sabão. 

2- Evitar tocar seus olhos, nariz e boca. 

3- Ao tossir, cubra sua boca com cotovelo ou um lenço. 

4- Evite aglomerações e não faça contato com ninguém que apresente febre e tosse. 

5- Fique em casa se você não se sentir bem. 

6- Se tiver febre, tosse ou dificuldade para respirar, procure um médico – mas ligue antes. 

7- Busque informações em fontes confiáveis. 

 

DISTANCIAMETNO SOCIAL 
Cada pessoa deve permanecer a distância mínima de 2 metros uma pessoa da outra. 
Respeitar os limites estabelecidos por cada empresa de acordo com o ramo de atividade, espaço físico e tipos 
de mercadorias. 
 
USO DE MÁSCARA: 
Cada Empresa que, de acordo com os decretos poderão abrir, devem fornecer a seus trabalhadores máscaras 
com CA (certificado de Aprovação), para que não tenhamos prejuízos à saúde e segurança durante a pandemia 
COVID 19. Clientes deverão entrar nos estabelecimentos somente com máscaras. Máscaras descartáveis 
devem ser trocadas de 2 em 2hs; máscaras de tecido foram liberadas pela OMS e tem os mesmos limites de 
utilização. OMS determina que as mesmas devem conter três camadas de tecido. Atenção: nunca retirar a 
máscara sem higienizar as mãos, durante o uso não tocar, retirar apenas pelo elástico e não emprestar, pois a 
mascara é de uso único e individual. 
 
ESCUDO FACIAL: 
É de uso individual, deve ser higienizado sempre que for ser utilizado e também ao ser guardado. Deve estar 
identificado com o nome do trabalhador e o armazenamento é individual. É recomendado uso nos checkouts e 
seguranças. A utilização do escudo deve ser feita junto com a máscara de proteção respiratória. 
 
 



 

 

 
Antes de colocar a Máscara e Escudo Facial 

1. Lave suas mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. 

Durante o Uso da máscara 
1. Cubra sua boca e nariz. Verifique se não há aberturas entre seu rosto e a máscara. 

2. Evite tocar a máscara. Se fizer isso, lave suas mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. 

3. Troque de máscara sempre que estiver úmida. 

Para descartar a máscara 
1. Remova a máscara pelo elástico, não toque no tecido. 

2. Descarte imediatamente em uma lixeira fechada  

3. Higienize suas mãos, de preferencia com água e sabão, se não puder utilize álcool gel. 

ESCUDOS FACIAIS /  PROTETOR SALIVAR /  
São recomendados para as empresas que atendam em locais onde checkouts são baixos. Protetor salivar deve 
seguir o dimensionamento mínimo 60x60, altura  e largura para abertura da mão 13x20.  
 
LUVAS LÁTEX E VINIL 
São recomendadas para trabalhadores que trabalham diariamente com valores. A durabilidade das luvas é de 
2 horas. Ter acessível o álcool em gel e higienizar as mãos quando retirar as luvas, nunca tocar o rosto com as 
luvas contaminadas.  
 
ÁLCOOL EM GEL 
Sempre quando não for possível lavar as mãos, utilizar álcool em gel para higienizar. A empresa é obrigada a 
fornecer e manter sempre à disposição dos trabalhadores. Também é de responsabilidade da empresa, 
disponibilizar álcool em gel para o uso dos clientes que, obrigatoriamente devem higienizar as mãos antes de 
entrarem no estabelecimento.  
 
ÁGUA POTÁVEL 
Independente do cenário atual, as empresas devem fornecer aos seus trabalhadores em copos descartáveis de 
maneira que não haja danos à saúde. 
 
REFEITÓRIOS 
Empresa pode manter ambiente para refeição. Utensílios não devem ser compartilhados, e sempre manter o 
local arejado e com higienização. 
 
NO DESLOCAMENTO 
No ônibus e no trem utilizar máscara, álcool gel e tentar adequar os horários de acordo com sua jornada de 
trabalho em que tenha menos movimento de pessoas; evitar aglomerações. Trocar a máscara ao chegar ao 
trabalho e higienizar as mãos. 
Se for andando ou de carro, também troque a máscara ao chegar e higienize as mãos. 
Nos trajetos pode utilizar luvas  de vinil, látex ou de sua preferência. De maneira alguma toque seu rosto, e só  



 

 

 
remova a máscara após retirar as luvas e higienizar as mãos. 
 
 
ELEVADORES E CORRIMÃO 
Lembre que todos utilizam então devemos ter todos os cuidados. Cada elevador reduzirá sua capacidade pela 
metade. Todos devem utilizar máscara. 
 
NA ENTRADA AO POSTO DE TRABALHO: 
É importante verificar a temperatura do trabalhador para que não tenha risco de contaminação. Fornecer 
sempre EPI para que possa acessar as dependências da empresa. 
 
CHEGANDO EM CASA 
Troque sua roupa e sapato e não permaneça com os mesmos que utilizou o dia inteiro. Lembre-se que no 
cotidiano nós passamos por muitas pessoas e não sabemos quem ou qual objetos podem estar contaminados.  
 
EM CASO DE SUSPEITAS  
Encaminhar o trabalhador ao posto de saúde, comunicar a secretaria da saúde sobre a contaminação. Se 
possível fazer a testagem de COVID 19 em todos os trabalhadores. 
 
ENCAMINHAR AO MÉDICO DO TRABALHO 
No retorno do afastamento por suspeita por COVID 19, o funcionário deve ser encaminhado ao exame de 
retorno. 
 
COVID 19 É DOENÇA RELACIONADA AO TRABALHO 
O Supremo, ao reconhecer a covid-19 como doença ocupacional, permite que trabalhadores de setores 
essenciais que forem contaminados possam ter acesso a benefícios como auxílio-doença, protegidos pelo 
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Se o artigo continuasse válido, trabalhadores de farmácias, 
supermercados e do comércio, por exemplo, não estariam integralmente amparados pelas normas 
previdenciárias e de proteção ao trabalhador quando afetados pelo vírus. 

Fonte: Agência Senado 

 
ATENÇÃO 
Se souber de alguma situação na sua empresa que haja contaminação pelo Covid 19, familiares de colegas ou 
colegas de trabalho, comunique imediatamente a Prefeitura pelo telefone, número 156.  
 
 

MANTENHA NOSSO AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO 
 

PRATIQUE A BOA HIGIENE  
Devemos parar com os apertos de mão nesse momento 



 

 

 
Lave as mãos quando chegar e se tiver dificuldades programe lembretes regulares 
Desinfetar superfícies de contato como mesas, cadeiras, maçanetas, etc 
Evite tocar o rosto 
Aumente a ventilação do ambiente 
Limite reuniões (vídeo conferência, se não for possível realizar em espaços ventilados) 
Este momento de Pandemia devemos cuidar da saúde e da mente 
Cuide da sua alimentação 
 
 
 HAVERÁ HIGIENIZAÇÃO CONTÍNUA : 
 

a) superfícies de toque (maçanetas, portas, trinco das portas de acesso de pessoas, bancadas, chuveiros, 
torneiras, etc.), durante o período de funcionamento e sempre quando do início das atividades, 
preferencialmente com álcool em gel 70% (setenta por cento) e/ou água sanitária, bem como com 
biguanida polimérica, quaternário de amônio, peróxido de hidrogênio, ácido peracético ou 
glucopratamina;   
 

b) banheiros e a área para banho, preferencialmente após cada utilização, durante o período de 
funcionamento e sempre quando do início das atividades, preferencialmente com água sanitária ou 
sanitizantes de efeito similar; 
 

 
c) demais superfícies, preferencialmente após cada utilização, durante o período de funcionamento e 

sempre quando do início das atividades, preferencialmente com álcool em gel 70% (setenta por cento) 
e/ou água sanitária, bem como com biguanida polimérica, quartenário de amônio, peróxido de 
hidrogênio, ácido peracético ou glucopratamina;  

 
 
DISPOR PERMANENETE:  
 

a) na entrada no estabelecimento e em local de fácil acesso, de álcool em gel 70% (setenta por cento);  
b) de kit completo de higiene de mãos nos sanitários, utilizando sabonete líquido, álcool em gel 70% 

(setenta por cento) e toalhas de papel não reciclado, para utilização dos clientes, usuários e 
funcionários do local; 
 

SERVIÇOS: 
 
III – manutenção dos locais dos sistemas de ar condicionados limpos (filtros e dutos) e, obrigatoriamente, as 
janelas e portas abertas, contribuindo para a renovação de ar.  
Parágrafo único. Fica limitado o uso dos vestiários a 1 (uma) pessoa para cada 4m² (quatro metros quadrados), 
devendo ser afixada placa na entrada que informe o número máximo de pessoas concomitantes.  



 

 

 

FISCALIZAÇÃO  
O Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre segue a disposição da categoria comerciária, 
fiscalizando os locais de trabalho para garantir a saúde e segurança. Nossos canais de atendimento em caso de 
dúvidas ou denúncias: 
 
segmed@sindec.org.br ou fiscalizacao@sindec.org.br  
Telefones: 3254 5524 ou 3254 5533 
Whatsapp: (51) 999778350 
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