TRANSPORTE DE CARGAS - FRACIONADAS

CHECKLIST PARA
RETOMADA SEGURA
DAS ATIVIDADES
EMPRESAS E CLIENTES JUNTOS
NO COMBATE A COVID-19
Olá empresário(a),
Agora que você já conhece os principais protocolos e dicas
para a retomada, chegou o momento de conferir se está
tudo pronto para abrir as portas.
Preencha o checklist abaixo e certifique-se de que todas as
medidas foram tomadas para garantir a segurança de
clientes, colaboradores e famílias. Se cada um fizer a sua
parte, logo venceremos o desafio da Covid-19.
Saiba mais em: www.sebrae.com.br/retomada

VEÍCULO: DOCUMENTOS E ADEQUAÇÕES
À COVID19
1- Motorista habilitado
(carteira categoria A, B, C
ou E) com capacitação em
direção defensiva e curso
próprio para transporte de
carga.
2- Motorista capacitado
para enfrentamento à
Covid-19 e combate ao
contágio do vírus.
3- Identificação do
motorista com uniforme e
crachá, utilizando máscara
facial higienizada.
4- Possui selo de vistoria
periódico (anual ou
semestral) no para-brisa ou
documento do veículo.
5- Documento do veículo
em dia. Motorista portando
documentos pessoais e de
habilitação (CNH).
6- Higienização constante
do veículo, bancos, cintos,
piso, apoiadores. A moto e
seus componentes estão
higienizados, no caso de
motociclistas.

7- Possui dispenser e
fornecimento de álcool em
gel 70%.
8- Mãos do motorista
lavadas com água e sabão
(ou álcool em gel 70%)
antes de iniciar a viagem.
9- Possui ar condicionado
higienizado e com troca de
filtros realizada. No caso
de motociclistas o
capacete está lavado e
higienizado.
10- Janelas abertas para
circulação de ar dentro do
veículo, mas com limite de
10 cm de abertura.
Desconsiderar para
motociclistas.
11- Possui adesivos de
comunicação visual sobre
a Covid-19 e como evitar o
contágio.
12- Pneus calibrados e em
bom estado de utilização.

CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS:
1- Veículo estaciona no
local correto para entrega
da mercadoria.
2- Utiliza máscaras e
higieniza as mãos assim
que desce do veículo ou
motocicleta.
3- Respeita o
distanciamento mínimo
entre pessoas nos locais de
recebimento e conferência
das mercadorias.
4- Evita conversas
desnecessárias e
aglomerações.

5- Orienta verbalmente
outros colegas com
empatia e educação,
focando na segurança de
todos.
6- Verifica as
recomendações do cliente
de onde deixar os
produtos/mercadoria,
observando os locais
apropriados durante as
entregas.
7- Higieniza as mãos e
maquininhas de cartão nas
entregas, caso seja
realizado o pagamento nas
entregas das mercadorias.

