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mercearias, minimercados e supermercados
empresas e clientes juntos no combate a Covid-19

1 - Qual a distância recomendada entre os clientes
que aguardam na fila dos
caixas?
A distância segura é de
1,5 metro entre os clientes e o piso da loja deve
ser sinalizado com essa
distância.
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2. O que precisa ser higienizado dentro do supermercado?
A limpeza deve ser frequente em pontos de
grande contato, como corrimões, banheiros, maçanetas, checkouts, terminais de pagamento,
teclado fiscal dos operadores de checkout, puxadores de freezers, geladeiras e balcões refrigerados.

3. O carrinho e cestas de
compras precisam ser
limpos sempre?
Esses utensílios devem ter
uma rotina de higienização
freqüente. Coloque um colaborador para limpar os
carrinhos e cestas de
compra ou disponibilize
papel e sanitizante na entrada da loja para que o
próprio cliente faça a higiene desses utensílios.

4. O que preciso fazer para
manter a saúde e segurança
do operador de caixa?
Instale uma barreira física
transparente - acrílico ou
vidro - nos caixas e balanças de pesagem.

5. Preciso disponibilizar sanitizante ou álcool 70% para clientes?
É necessário que instale dispensadores com sanitizante na entrada da loja, nos caixas e em
áreas em que há concentração de pessoas,
como o açougue, área do FLV, padaria e frios.

6. Preciso diminuir a minha
equipe de trabalho?
Não. Monte uma escala de
colaboradores para distribuir a força de trabalho ao
longo do dia, evitando concentrá-la em um só turno.

7. Como faço para conscientizar funcionários e
clientes sobre as recomendações de segurança?
Faça orientação utilizando
o audiovisual, áudio, locutor ou cartazes comunicando a exigência de manter a
distância mínima de segurança de 1,5 metros entre
os clientes e colaboradores e a obrigatoriedade de
utilizar máscara dentro da
loja.

8. Preciso destinar algum horário especial para atendimento de clientes que são do grupo de risco?
Você pode selecionar e divulgar um horário preferencial para
atendimento ao grupo de risco, que não seja em horários de
pico. Outra medida que pode ser adotada é destinar mais
um caixa para atendimento preferencial, assim reduzimos o
tempo de espera desses clientes.

9. Como posso ampliar as
minhas vendas?
Disponibilize canais remotos
para que, principalmente,
pessoas do grupo de risco
possam fazer suas compras
sem sair de casa. Ofereça
canais de comunicação
como o whatsapp, telefone
e/ou redes sociais para que
as pessoas possam solicitar
as compras e a entrega dos
produtos.

10. O que pode ser feito para gerar mais segurança para os operadores de caixas e clientes?
Uma medida simples é adotar formas de pagamento por
aplicativos ou cartão, preferencialmente. Cubra a sua maquininha de cartão com filme plástico para facilitar a higienização após cada uso e oriente o operador de caixa que higienize a esteira do check-out com sanitizante a cada finalização
de atendimento.
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