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ESTE PROTOCOLO ESTABELECE MEDIDAS HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DE 

CONTROLE E PREVENÇÃO À COVID-19, NO PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

DE TRABALHO, EM ATENDIMENTO AOS CLIENTES DAS FEIRAS LIVRES NO 

MUNICÍPIO DE DIAMANTINA. 

 

 
 



 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

 
O objetivo deste Protocolo é subsidiar a atividade laboral nos estabelecimentos comerciais, com 

base em medidas higiênico-sanitárias, que visem prevenir a transmissão do vírus causador da 

COVID-19, no ambiente de trabalho. 

O documento foi construído mediante as normativas e recomendações para o controle e a 

prevenção da COVID-19, emitidas por órgãos oficiais de saúde como a OMS-Organização 

Mundial da Saúde, CDC-Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, Ministério da 

Saúde, ANVISA e o COES/MG-Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública de Minas 

Gerais; sendo ainda fundamentado em dados científicos já publicados e experiências exitosas 

reconhecidas oficialmente no combate ao novo coronavírus. 

Os destinatários deste Protocolo alcançam proprietários, funcionários, colaboradores terceirizados 

e prestadores de serviço de estabelecimentos definidos por feiras livres, assim como, todos os 

clientes que utilizam os serviços prestados no ambiente comercial. 

Importante ressaltar o caráter dinâmico da pandemia e assim sendo, destaca-se que, as informações 

aqui descritas podem sofrer alterações e ou atualizações, dependendo da situação epidemiológica 

da COVID-19 em nosso Município e demais regiões. 

A adoção das medidas preventivas constantes deste Protocolo, se torna indispensável para o 

desenvolvimento seguro das atividades comerciais e para a viabilidade e continuidade do trabalho, 

minimizando assim, os potenciais riscos para a transmissão viral. 

Neste sentido este Protocolo caracteriza um compromisso de responsabilidade firmado entre a 

Administração Pública e os Estabelecimentos Comerciais. 

A Vigilância Sanitária Municipal, Fiscais de Posturas e demais parceiros serão responsáveis pela 

fiscalização da execução deste Protocolo. 



1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA PANDEMIA 

 

 

O novo Coronavírus SARS-CoV-2 foi identificado como o agente causador de um surto de 

pneumonia, detectado pela primeira vez em Wuhan, na China, em 2019. 

Os coronavírus são conhecidos desde a década de 1960 como uma família de vírus que provocam 

infecções respiratórias em seres humanos e animais. Esses vírus geralmente causam doenças 

respiratórias leves a moderadas, mas alguns tipos são responsáveis pelo desenvolvimento de 

síndromes respiratórias graves. 

Entre os anos de 2002 e 2003 a China enfrentou uma epidemia de síndrome respiratória aguda 

grave - SARS. Em 2012, foi isolado no Oriente Médio outro coronavírus causador de uma doença 

que passou a ser denominada síndrome respiratória do Oriente Médio - MERS. 

No início de dezembro de 2019, foram identificados casos de pneumonia de origem desconhecida 

em Wuhan, na China. Em 31 de dezembro de 2019 foi identificado um novo coronavírus como o 

agente etiológico dessas infecções, sendo atualmente denominado SARS-CoV-2 e a doença 

causada por ele, COVID-19. 

Em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde - OMS declarou o estado de pandemia 

de COVID-19 e em 20 de março o Ministério da Saúde confirmou estado de transmissão 

comunitária em todo território brasileiro. 

Os impactos da pandemia têm alcançado todos os setores da sociedade mundial, causando danos 

de ordem financeira, econômica, emocional, psicológica, muitos deles irreparáveis. Diante desse 

cenário de emergência, diversas medidas preventivas têm sido recomendadas para conter a 

disseminação do vírus, o aumento do número de pessoas infectadas, assim como o possível colapso 

do sistema assistencial de saúde. 

 

 

 

 
2. FATOS SOBRE A COVID-19 

 

 

O que é COVID-19? 

 

A COVID-19 é uma doença viral, transmissível, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, 

que afeta o sistema respiratório apresentando uma condição clínica que varia de infecções 

assintomáticas a quadros respiratórios graves, podendo em alguns casos, levar o paciente à óbito. 

A infecção humana pelo novo coronavírus trata-se de uma Emergência de Saúde Pública de 

importância internacional. 



Quais são os sinais/sintomas da COVID-19? 

 

Os sintomas podem incluir febre, tosse, coriza, dor de garganta e falta de ar. Em casos mais graves, 

a infecção pode causar pneumonia ou dificuldades respiratórias. Esses sintomas são semelhantes 

aos da gripe influenza ou do resfriado comum, que são muito mais frequentes do que a COVID- 

19. Vale ressaltar que algumas pessoas podem ser assintomáticas, ou seja, estarem infectadas, mas 

não desenvolverem sintomas. 

 

 
Como a COVID-19 se propaga? 

 

Algumas das formas mais comuns de propagação do vírus se dão através do contato direto com 

gotículas respiratórias de uma pessoa infectada, geradas por tosse e espirros, sendo que os 

indivíduos também podem ser infectados por tocarem superfícies contaminadas, levando, na 

sequência, as mãos ao rosto. O vírus da COVID-19 pode sobreviver em superfícies por várias 

horas ou até mesmo dias. 

 

 
Qual é o tratamento para a COVID-19? 

 

Ainda não há tratamento específico ou uma vacina disponível para a COVID-19. Contudo, muitos 

dos sintomas podem ser tratados e procurar logo o atendimento médico pode tornar a doença menos 

perigosa. 

 

 
Quais as medidas gerais de prevenção da COVID-19? 

 

Lavar bem as mãos com água e sabão e higienizá-las com álcool em gel; cobrir o nariz e a boca 

ao espirrar ou tossir e não levar as mãos ao rosto; manter os ambientes bem ventilados; adotar o 

distanciamento social, evitar aglomerações; usar máscaras de proteção facial; não compartilhar 

objetos de uso pessoal, dentre outros. Ao tomar estes cuidados, as chances de contágio e 

disseminação do vírus são drasticamente reduzidas. 

 

 
3. NOTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 

 

 

A COVID-19 é uma doença de notificação compulsória e imediata, assim sendo, todos os casos 

suspeitos devem ser notificados ao setor de Vigilância em Saúde da Prefeitura ou em unidades 

básicas de saúde da sede e dos distritos, dentro das primeiras 24 horas, a partir do conhecimento 

do caso. Qualquer cidadão PODE notificar a suspeita da doença, de acordo com a legislação 

vigente, referente às doenças e agravos de notificação compulsória do país. 



MEDIDAS HIGIÊNICO – SANITÁRIAS DESTINADAS AS FEIRAS 

LIVRES, PARA CONTROLE E PREVENÇÃO DA COVID-19 

 

 

 

 

CUIDADOS RELACIONADOS À SAÚDE DOS FEIRANTES 

 

 

 
 

1. Realizar a investigação de todos os feirantes sobre a presença de sinais e sintomas gripais; principalmente 

febre, tosse, coriza e dor de garganta, ocorridos nos últimos 14 dias. 

2. Apresentando sintomas, o feirantes deverá ser afastado das atividades laborais e deverá receber orientação 

de permanecer em isolamento domiciliar por, no mínimo, 14 dias, ou mais, no caso de persistência dos 

sinais/sintomas, até a completa melhora. 

3. O isolamento domiciliar poderá ser suspenso caso o feirante seja submetido a exame laboratorial e receba 

diagnóstico médico, que afaste a possibilidade de estar infectado pela COVID-19. 

4. Recomenda-se, quando possível, destinar a ficar em casa, os feirantes dos seguintes grupos de risco: I - 

pessoas acima de 60 anos de idade; II - pessoas com doenças crônicas graves ou descompensadas e 

imunocomprometidos (HIV, câncer); III - pessoas com obesidade, especialmente com IMC igual ou 

superior a 40; IV - grávidas em qualquer idade gestacional; V - puérperas até duas semanas após o parto. 

5. Limitar o número de feirantes ao estritamente necessário para o funcionamento da banca de exposição, 

sendo no máximo 2(duas) pessoas. 



ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

 

 
1. Recomenda-se que os clientes se limitem a permanência na área de circulação da feira livre, apenas o 

tempo suficiente para a aquisição dos produtos. 

2. O acesso dos clientes a área de atendimento da banca/barraca de exposição deverá ser limitado de 

acordo com a capacidade física do ambiente, evitando aglomeração. 

3. O cliente não deverá aproximar-se das bancas/barracas expositoras. 

4. Nos locais de maior circulação de clientes (áreas de circulação), sempre demarcar com sinalização a 

distância de 2,0 metros, que deve ser mantida entre um cliente e a banca/barraca de exposição. 

5. Só permitir entrada de clientes se estiverem utilizando máscaras de proteção facial, sendo que estas 

não podem ser retiradas em momento algum. Caso seja possível, disponibilizar a máscara para os 

clientes, que comparecerem a feira livre, sem o uso dasmesmas. 

6. Todas as pessoas presentes na feira devem utilizar máscara de proteção facial, sejam clientes, feirantes, 

colaboradores ou prestadores de serviço, devendo utiliza-las em todas as áreas da feira livre. 

7. Afixar cartazes informativos sobre a COVID-19 nas áreas de atendimento ao cliente e áreas reservadas 

ao atendimento, reforçando o distanciamento de 2 metros entre as pessoas, a lavagem das mãos, o uso e 

manuseio correto das máscaras, a etiqueta respiratória, dentre outros. 

8. Indicar aos clientes a leitura dos cartazes sobre a COVID-19, afixados nas bancas de exposição, 

favorecendo o sistema de saúde na conscientização da população. 

9. Manter as bancas/barracas dispostas com 2 metros de distância entre elas e manter o distanciamento de 

1,5 metros, no mínimo, entre as bancas/barracas e os clientes, orientando sobre a delimitação da fita de 

sinalização de espaçamento. 

10. Caso o ambiente possua “Espaço Kids”, o mesmo deve permanecer fechado. 

11. Os alimentos para consumo imediato deverão ser disponibilizados em porções, previamente embalados, 

evitando que não fiquem expostos. 

12. Disponibilizar álcool 70% para higienização das mãos de clientes, feirantes, colaboradores, 

prestadores de serviço, em pontos estratégicos, como na entrada da feira, nas bancas (para uso de 

máquina de cartão), área de atendimento e nos banheiros. 

13. Embalar as máquinas de cartão de crédito/débito, telefone, calculadora e outros semelhantes, com 

plástico filme para facilitar a higienização dos mesmos. 

14. Priorizar métodos eletrônicos de pagamento, quando não possível, sempre higienizar as mãos a cada 

manipulação de dinheiro. 



MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA FEIRANTES 

 

 

 

1. Não cumprimentar as pessoas, sejam amigos, funcionários ou clientes, dentre outros, com apertos de 

mãos, abraços, beijos ou outro tipo de contato físico. 

2. Recomenda-se que todos os feirantes sejam treinados quanto às medidas de prevenção do contágio da 

COVID-19, incluindo as medidas preventivas propostas neste Protocolo para o ambiente de trabalho. 

Importante, dentre outros, enfatizar o uso correto dos EPIs (Equipamento de Proteção Individual). 

3. Recomenda-se a utilização de EPI adequado para os feirantes, de acordo com as atividades laborais que 

cada um desenvolve (máscara, avental, luvas, calçados impermeáveis). É obrigatória a utilização de 

máscara em todas as atividades. 

4. Orientar os feirantes a não utilizar ou compartilhar itens de uso pessoal com os colegas de trabalho, como 

EPIs, fones, canetas, aparelhos de telefone, uniforme e outros. 

5. Disponibilizar para os feirantes, meios para higienização das mãos com água e sabão ou álcool 70% em 

tempo integral, mantendo a higienização a qualquer momento, dependendo da atividade realizada, 

priorizando as situações listadas abaixo: 

--Ao chegar ao trabalho; após utilizar os sanitários; após tossir, espirrar, assoar o nariz; após fumar; após 

recolher lixo e resíduos; após tocar em sacarias, caixas, garrafas; após tocar em alimentos não higienizados 

ou crus; ao interromper o serviço e iniciar outro; antes de usar utensílios higienizados; após manusear 

máquina de cartão de credito ou dinheiro; após contato com cliente e sempre que necessário. 

6. Manter distância mínima de pelo menos 2 metros, entre os outros trabalhadores e entre estes e os clientes. 

7. Manter os cabelos presos e não utilizar bijuterias, joias, anéis, relógios e outros adereços, para assegurar 

a correta higienização das mãos. 

8. Lavar e trocar os roupas pessoais diariamente e levá-los ao local de trabalho protegidos em saco plástico 

ou outra proteção adequada. Os cuidados para evitar a contaminação cruzada com roupas pessoais devem 

ser tomados, como não manter em contato os limpos e os sujos. 



RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO AMBIENTE 

 

 
1. Limpeza e desinfecção geral: os saneantes utilizados devem estar regularizados junto a ANVISA (álcool 

ou hipoclorito de sódio a 1%, quaternário de amônia ou qualquer outra substância saneante, que seja de 

ação virucida) e o modo de uso e armazenamento devem seguir as instruções descritas nos rótulos dos 

produtos, além disso, devem estar devidamente identificados e dentro do prazo de validade. 

2. Realizar a limpeza e desinfecção de todos os objetos e superfícies tocadas com maior frequência como 

telefones, balcão, bancadas, calculadoras, mesas, cadeiras, dentre outros, sendo necessário refazer a 

higienização e desinfecção naqueles objetos/superfícies que o cliente manteve contato. 

3. Realizar também a limpeza e desinfecção de ambientes como depósitos, além dos pontos de retaguarda 

do banca/barracas, como a área do estoque e de apoio para recebimento demercadorias. 

4. Intensificar a higienização dos sanitários existentes, sendo que o funcionário deverá utilizar o EPI 

apropriado (luva de borracha, avental, calça comprida, sapato impermeável). Recomenda-se que os 

banheiros sejam higienizados e desinfetados, frequentemente. Mantê-los com papel toalha, sabão líquido 

e água para lavagem das mãos. 

5. Higienizar com álcool 70% as máquinas de cartão de credito, após utilização por cada usuário. 

6. Disponibilizar mão de obra de limpeza e desinfecção durante todo período de funcionamento. 

7. Providenciar o recolhimento, frequência e descarte correto do lixo, evitando acúmulos dos mesmos. 

8. Os resíduos com potencial risco de contaminação gerados, devem ser separados e descartados, em 

conformidade com a RDC ANVISA nº 222/2018. 

9. Recomenda-se utilizar lixeiras com tampa e aberturas sem contato manual. 



CUIDADOS NO RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE MERCADORIAS 

 

 

 

1. Se for necessário receber um fornecedor, é importante que o mesmo esteja utilizando máscara de 

proteção facial e que mantenha o distanciamento preconizado de 2,0 metros. 

2. O feirante das bancas/barracas que realiza o recebimento das mercadorias deve utilizar máscara para sua 

proteção e dispor de álcool 70% para higiene das mãos, antes e após o recebimento das mesmas. 

3. Retirar as embalagens do fornecedor como caixas de papelão, madeira, plástico e realizar o descarte 

adequado. 

4. Realizar a higienização adequada dos produtos recebidos antes da exposição. 

5. Recomenda-se que os feirantes forneça os produtos embalados, em porções, de forma a facilitar o 

manuseio e entrega aos clientes. Exemplo; (embalagens de 0,5 kg, 1 kg ou 10 kg). 

6. Respeitar os prazos de validade, temperatura de armazenamento e demais critérios de legislações 

vigentes para as mercadorias recebidas e comercializadas. 

7. Não colocar caixas e recipientes de armazenamento diretamente no chão. 

 

 

 

 

 

 
 

CUIDADOS NO PRÉ-PREPARO/PREPARO DE ALIMENTOS 

 

 

 
 

1. Intensificar a atenção e o cuidado no cumprimento das boas práticas de manipulação de alimentos de 

acordo com a legislação em vigor (PORTARIA Nº 368, DE 04 DE SETEMBRO DE 1997). 

2. Reforçar os procedimentos de higiene e manter rigorosamente o cumprimento das demais normas de 

boas práticas de manipulação de alimentos. 

3. Evitar tocar os olhos, nariz e boca durante as atividades de manipulação dealimentos. 

 
4. Proibir a entrada de pessoas externas, como entregadores, no local de manipulação dos alimentos. 

 

5. Seguir os critérios técnicos e estabelecidos em legislações vigentes para higienização de hortifrútis, 

superfícies, utensílios e equipamentos envolvidos no processo. 



RECOMENDAÇÕES PARA OS CLIENTES 

 

 

 

 

 
1. Fique em casa sempre que possível. 

2. Recomenda-se que pessoas idosas não frequente a feira livre, mas na impossibilidade, que realize as 

compras no horário entre 06:00h e 07:00h. 

 
3. Caso tenha sintomas de gripe / resfriado, ou seja do grupo de risco, não saia de casa. Peça ajuda a um 

familiar, amigo ou vizinho sem ter contato físico com a pessoa. 

4. Caso seja necessário sair, utilize máscara de proteção facial, durante todo período de permanência fora de 

casa. 

5. Permaneça na feira o menor tempo possível. 

 

6. Sempre fique a uma distância mínima de 2 metros de qualquer pessoa dentro da área de circulação. 

 
7. Realize a higienização das mãos ao entrar e sair da feira, leve seu alcool gel 70%, se possível. 

 

8. Respeite a disposição das banca/barracas com distância mínima de 2 metros entre elas. Não ocupe a 

mesma banca/barraca que outros clientes, exceto se forem pessoas que sejam procedentes do mesmo 

domicílio. 

9. Evite manusear o telefone celular, ou tocar no rosto, nariz, olhos e boca, durante sua permanência no 

interior da área de circulação. 

10. Ao tossir ou espirrar cubra o nariz e boca com um lenço descartável, descarte-o imediatamente e realize 

a higienização das mãos. Caso não tenha disponível um lenço descartável cubra nariz e boca com o braço 

flexionado. 

11. Ao chegar em casa, higienize as mãos e antebraços com água e sabão. 

12. Não aceite degustações e evite o consumo de alimentos na área de circulação, levando, preferencialmente, 

os alimentos para consumir em casa. 
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ORIENTAÇÃO PARA MANUSEIO CORRETO DAS MÁSCARAS: 

-Higienizar as mãos antes de colocar a máscara e depois de retirá-la; 

-Cobrir boca e nariz com a máscara; 

-Garantir que há conforto para respirar; 

-Evitar o uso de maquiagem; 

-Trocar a máscara, caso ela fique úmida; 

- Caso amáscara seja de tecido, lavá-la separadamente das outras roupas e passar com ferrro quente. 

ANEXO I 

 
USO CORRETO DE MÁSCARA FACIAL 

 
 
 

 
 
 
 

 



 



ANEXO II 
 

Higienização das Mãos 
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HIGIENIZE ASMAOS: 
SALVE VIDAS 
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ANEXO III 

MATERAIS RECOMENDADOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE 
SUPERFÍCIES 

 

 
Os desinfetantes com potencial para desinfecção de superfícies incluem: 

• Hipoclorito de sódio a 0.1% (concentração recomendada pela OMS) 

• Alvejantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) a 0,1% 

• Dicloroisocianurato de sódio (concentração de 1,000 ppm de cloro ativo) 

• Iodopovidona (1%) 

• Peróxido de hidrogênio 0.5% 

• Ácido peracético 0,5% 

• Quaternários de amônio, por exemplo, o Cloreto de Benzalcônio 0.05% 

• Compostos fenólicos 

• Desinfetantes de uso geral aprovados pela Anvisa 

 
Sabe-se que os vírus são inativados pelo álcool a 70% e pelo cloro. Portanto, 

preconiza- se a limpeza das superfícies com detergente neutro, seguida da 

desinfecção com uma destas soluções desinfetantes ou outro desinfetante 

padronizado pelo serviço, desde que seja regularizado junto à Anvisa. 

No caso da superfície apresentar qualquer substância visível deve-se 

inicialmente proceder à retirada do excesso da sujidade com papel/tecido 

absorvente e posteriormente realizar a limpeza e desinfecção desta. 

IMPORTANTE: sabe-se que, na maioria dos casos, os desinfetantes levam de 

cinco a dez minutos de contato para inativar microrganismos. Após a aplicação 

do produto, é necessário esperar esse tempo para que ele faça efeito. 

Sobre a diluição dos saneantes a ANVISA recomenda: 

Água Sanitária: diluir duas colheres e meia de sopa de água sanitária em 1L de 

água, e, após a diluição, indica-se a utilização dessa solução no mesmo dia, 

evitando-se perda de eficácia da mesma. Esta solução deve ser mantida em 

frasco (de preferência o escuro), e longe do sol (informação atualizada pela NT 

47 ANVISA). 

Alvejante comum: diluir duas colheres de sopa de alvejante em 1L de água 

(informação atualizada pela NT 47 ANVISA). 

 
 
 

Fonte: Nota Técnica ANVISA 04/2020. (Adaptado) 



ANEXO IV 

VIABILIDADE DO VÍRUS EM SUPERFÍCIES 
 
 
 


