
MUNICÍPIO DE RODEIRO 
CNPJ: 18.128.256/0001-44 

Tel.: 3577-1173 / 3577-1241 – Fax: 3577-1309 
Praça São Sebastião, 215 – Centro – CEP 36510-000 – Rodeiro - MG 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

NORMA TÉCNICA COVID19 Nº 001, de 09 DE ABRIL DE 2020 
 

Regulamenta o Funcionamento do Comércio essencial 
e Indústria, como fluxo de atendimento e número de 
pessoas dentro do estabelecimento, de forma a 
promover distanciamento social em medida preventiva 
ao COVID-19  

 
A Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária do Município de Rodeiro, no 
suo de suas atribuições delegadas pelo Art. 5ºA do Decreto 289/2020, com redação data 
pelo Decreto 290/2020,  

 
Resolve: 

 
Art. 1º Ficam os estabelecimentos comerciais e industriais obrigados a observar a 
presente norma técnica que tem como objetivo estabelecer medidas complementares 
mitigadoras para evitar a aglomeração e minimizar o risco de contágio pelo vírus Sar-
Cov-2 a ocasionar a COVID-19. 
 
Parágrafo único – As normas aqui estabelecidas possuem natureza complementar 
àquelas expedidas pela Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, do 
Comitê Extraordinário COVID-19 e do Poder Executivo Municipal, não afastando pelos 
empresários a observância de referidas normas de caráter hierárquico superior, 
buscando promover maior objetividade na compreensão das ações a serem adotadas a 
nível municipal. 
 
Art. 2º Ficam as atividades comerciais autorizadas a funcionar obrigadas a observar: 
I – sistema de escalas de funcionários, a promover o ingresso de pessoas nos horários de 
entrada e saída e no mesmo ambiente de trabalho a observar o distanciamento mínimo 
de dois metros; 
II – dispensar do trabalho presencial pessoal que se encontram em grupo de risco; 
III – disponibilizar aos funcionários e clientes em tempo integral de funcionamento 
produtos de assepsia com fácil acesso e visualização; 
IV – intensificar ações de limpeza que deverão ocorrer a todo tempos nos locais de 
tramitação de pessoas, com produtos próprios ao extermínio do Sar-Cov-2, observado o 
POP anexo; 
V – fornecer a seus funcionários e demais colaboradores máscaras e demais EPI’s, tais 
como botas, luvas e aventais, de acordo com o tipo de atividade a ser desenvolvida, com 
especial atenção àquelas relacionadas à limpeza de local de uso comunitário, como 
banheiro, devendo registrar a entrega ao funcionário pela guarda no Recurso Humano 
de recibo dos funcionários;  
VI – afixar em sua faixada e no interior informações sobre a necessidade do 
distanciamento social mínimo de dois metros e de promover a higienização das mãos a 
todo o tempo; 
 VII – criar horário especial mínimo de uma hora por dia para atendimento de clientes 
dos grupos de risco, com atendimento exclusivo durante este tempo; 
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VIII – limitar o fluxo de entrada em seu estabelecimento a uma única porta, devendo 
promover meios de controle do fluxo de entrada a um total de pessoas que garantam o 
distanciamento mínimo de dois metros entres os clientes dentro do estabelecimento, 
observada a metragem quadrada de área de circulação do estabelecimento; 
IX – promover marcação no chão, interna e externamente, em possível locais de fila de 
clientes demarcando o distanciamento mínimo de dois metros. 
 
Art. 3º Ficam as atividades industriais autorizadas a funcionar obrigadas o observar: 
I – dispensar do trabalho presencial pessoa que se encontra em grupo de risco; 
II – sistema de escalas de funcionários, a promover o ingresso de pessoas nos horários 
de entrada e saída e intervalos de refeições, devendo sempre observar o distanciamento 
mínimo de dois metros entre os funcionários;  
III – disponibilizar aos funcionários em tempo integral de trabalho produtos de assepsia 
com fácil acesso e visualização; 
IV – intensificar ações de limpeza que deverão ocorrer a todo tempo nos locais de 
tramitação de pessoas, com produtos próprios ao extermínio do Sar-Cov-2, observado o 
POP anexo; 
V – fornecer a seus funcionários e demais colaboradores máscaras e demais EPI’s, tais 
como botas, luvas e aventais, de acordo com o tipo de atividade a ser desenvolvida, com 
especial atenção àquelas relacionadas à limpeza de local de uso comunitário, como 
banheiro, cozinha, refeitório, e demais dependências da empresa, devendo registrar a 
entrega ao funcionário pela guarda no Recurso Humanos de recibo dos funcionários;  
VI – às atividades relacionadas a limpeza de local de uso comunitário, como banheiro, 
cozinha, refeitórios, escritório e demais dependências da empresa é obrigatório a 
implementação do Procedimento Operacional Padronizado – POP, modelo constante do 
anexo I; 
VII – promover a alocação de pessoa internamente de forma a observar o 
distanciamento mínimo de dois metros entre cada colaborador necessário a promover o 
distanciamento social; 
VIII – afixar em locais de fácil visualização dentro do ambiente de trabalho, a exemplo 
de porta de entrada, banheiro, relógio de ponto informações sobre a necessidade de se 
promover o distanciamento social mínimo de dois metros, do uso de mascara durante o 
horário de expediente e da higienização constante das mãos e de não comparecer para o 
trabalho em caso de apresentar sintomas gripais; 
IX – limitar o ingresso em no interior da empresa a seus funcionários e colaboradores, 
preferindo o tele atendimento para terceiros e, sendo necessário a atendimento 
presencial, promovendo a assepsia das mãos e obrigando o uso de mascara, devendo 
registrar em livro próprio dados que possam identificar nome, telefone para contato, 
origem do visitante, dia e hora do ingresso no interior da unidade fabril; 
X – não permitir o ingresso de pessoa com sintomas gripais em sua unidade, devendo 
promover aferição de temperatura dos funcionários, representantes comerciais e demais 
visitantes, quando ao ingresso no local de trabalho. 
 
Parágrafo único – Os estabelecimentos industriais que promovem que possuem 
refeitório deverão ainda observar: 
I - Sistema de escala de funcionários para uso do refeitório, limitando a capacidade de 
forma a observar o distanciamento mínimo de dois metros entre os funcionários; 
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II – promover a entrega de alimentos acondicionados em material descartáveis, 
inclusive dos talheres e pratos, podendo, substituir referidos materiais descartáveis pela 
esterilização dos utensílios e talheres em reuso, em maquinário industrial próprio de 
esterilização; 
; 
III – promover a assepsia obrigatória das mãos na entrada e saída do ambiente do 
refeitório. 
 
Art. 4º Fica determinado, em relação aos serviços de transporte de funcionários 
realizada pelas empresas a observância das seguintes normas: 
I - realização de limpeza minuciosa diária dos veículos e, a cada turno, das superfícies e 
pontos de contato com as mãos dos usuários, com utilização de produtos de assepsia que 
impeçam a propagação do vírus; 
II - higienização do sistema de ar condicionado; 
III - manutenção, quando possível, de janelas destravadas e abertas de modo a 
possibilitar a plena circulação de ar; 
IV - afixação, em local visível aos passageiros, de informações sanitárias sobre 
higienização e cuidados para prevenção, enfrentamento e contingenciamento da 
pandemia Coronavírus COVID-19; 
V – limitação da capacidade máxima do total de ocupação sentada; 
VI – obrigar os funcionários para o uso obrigatório de máscaras durante todo o período 
do transporte; 
VII – higienização das mãos por álcool 70% ou outro produto de assepsia na entrada do 
funcionário ao ônibus de transporte; 
VIII – não permitir o ingresso de passageiro com sintomas gripais no interior do 
veículo, devendo a empresa promover por pessoa designada a aferição de temperatura 
quando do ingresso. 
 
Art. 5º Os estabelecimentos tratados nesta instrução normativa terão prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, após a publicação, para se adequarem às orientações, devendo 
ainda, no mesmo prazo entregarem à Vigilância Sanitária Termo de Compromisso e 
Responsabilidade de Prevenção ao Contágio do COVID-19 assinado pelo representante 
legal da empresa anexado cópia do contrato social ou última alteração contratual, se 
consolidada, podendo o termo ser assinado por procurador constituído com poderes 
específicos. 
 
§1º A não entrega do Termo de compromisso no prazo perfeito no caput implicará na 
suspensão do Alvará de Localização e Funcionamento até que o termo seja entre a 
autoridade sanitária. 
 
§2º O estabelecimento que estiver com seu alvará suspenso e permanecerem 
funcionamento será comunicada as demais autoridades e promovido a interdição do 
estabelecimento enquanto permanecer os efeitos da Pandemia. 
 
Art. 6º A não observâncias das normas sanitárias pelo estabelecimento comercial e 
industrial sujeitam o responsável legal diretamente, podendo responder dolosamente 
por crime, infração administrativa e responsabilidade civil, no que será lavrada 
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notificação e/ou termo circunstanciado, nos temos da Portaria Interministerial nº 05, de 
17 de março de 2020.  
 
Rodeiro – MG, 09 de abril de 2020. 
 
 
 

Letícia Bonato Ferreira 
Secretária Municipal de Saúde 

 
 
 

Denízia Aparecida Leite Vieira Pereira  
Chefe de Departamento de Vigilância Sanitária e Controle Epidemiológico  
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ANEXO I 
POP 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

ORIENTAÇÕES BÁSICAS DE HIGIENE PESSOAL DO PROFISSIONAL 

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 

 

POP – 001 

Elaborado: 

 

 08/04/2020 

EXECUTANTE: PROFISSIONAL AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 

ÁREA: Higienização e assepsia corporal 

OBJETIVO: Garantir a higienização pessoal, o bem estar do profissional, evitando a 

transmissão da COVID-19. 

Passos: 

Higiene pessoal: 

 Deve o aux. de serviços gerais manter a higiene corporal, que está diretamente 

ligada à aparência pessoal. 

 

Cuidados com o corpo: 

 Através da execução do serviço de assepsia entra-se em contato com 

microrganismos que ficam aderidos à pele, unhas e cabelos. Somente o banho 

poderá eliminar o suor, sujidades e os microrganismos e tornar a aparência 

agradável. 

 

Cuidados com os cabelos: 

 Os cabelos devem estar limpos e, presos, se compridos. A touca, que consta do 

uniforme, deverá cobrir todo o cabelo pois seu objetivo é a proteção dos 

cabelos. 

Cuidado com as unhas: 

 As unhas devem estar sempre aparadas para evitar que a sujidade fique 

depositada entre as unhas e a pele dos dedos. 

 Deve-se dar preferência ao uso de esmaltes transparentes para visualizar a 

sujidade e poder eliminá-la. Deve-se evitar a retirada de cutículas para se 
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manter a pele íntegra. 

 

Cuidados com o uniforme: 

 Todo trabalho requer esforço físico, o suor é inevitável, portanto, o uniforme 

deverá ser trocado todos os dias e todas as vezes que se fizer necessário. 

 Deve-se observar no uniforme a limpeza com ausência de manchas, odor e 

descostura. 

 A roupa de trabalho deverá ser lavada separadamente da roupa doméstica. 

 

Cuidados com os sapatos: 

 Devem ser fechados e impermeáveis, para proteger os pés. 

 Devem ser lavados e colocados para secar na posição vertical, ao término do 

serviço, com isso evitam-se os odores e frieiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável pela Ação 

___________________________ 

Responsável pelo setor 

______________________________ 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

TÉCNICA DE LAVAGEM DAS MÃOS 

 

POP – 002 

Elaborado: 

08/04/2020 

Revisão: Nº de revisão: 

EXECUTANTE: Todos os colaboradores 

ÁREA: Higienização e antissepsia 

OBJETIVO: Garantir desinfecção das mãos evitando a disseminação do vírus e 

contaminação das superfícies onde as mãos podem tocar. 

Passos: 

 Retirar relógios, joias e anéis das mãos e braços (sob tais objetos acumulam-se 

bactérias que não são removidas mesmo com a lavagem das mãos); 

 Abrir a torneira com a mão dominante sem encostar na pia para não contaminar 

a roupa, quando na ausência de dispensador de pedal; 

 Molhar as mãos; 

 Colocar em torno de 3 a 5ml de sabão líquido nas mãos; 

 Ensaboar as mãos (proporcionar espuma), através de fricção por 

aproximadamente 30 segundos em todas as faces (palma e dorso das mãos), 

espaços interdigitais, articulações, unhas e extremidades dos dedos; 

 Com as mãos em nível baixo, enxagua-las em água corrente, sem encostá-las na 

pia, retirando totalmente a espuma e os resíduos de sabão; 

 Enxugar as mãos com papel tolha descartável; em caso de torneira sem 

dispensador de pedal, fechar a torneira com o mesmo papel toalha; 

 Desprezar o papel toalha na lixeira. 

 

 

 

 

 

 

Responsável pela Ação 

___________________________ 

Responsável pelo setor 

______________________________ 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

TÉCNICA DE LIMPEZA E/OU DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIE E 

MOBILIÁRIOS 

 

POP – 003 

Elaborado: 

08/04/2020 

Revisão: Nº de Revisão: 

EXECUTANTE: PROFISSIONAL AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 

ÁREA: Higienização, desinfecção e assepsia 

OBJETIVO: Garantir desinfecção das superfícies (cozinha-banheiro-refeitório-

escritório) e mobiliários evitando a disseminação do vírus e contaminação dos 

colaboradores. 

Materiais utilizados: 

1. Baldes 

2. Água 

3. Detergente líquido aprovado pela ANVISA 

4. Álcool 70% 

5. Água com hipoclorito conforme POP 5 

6. Vassouras para varredura úmida 

7. Pá de lixo 

8. Saco de lixo 

9. Rodo 

10. Panos limpos 

11. Botas 

12. Máscara 

13. Óculos de proteção 

14. Toucas 

15. Luvas de borracha de cano longo 

16. Avental impermeável longo 

Colocar o EPI. 
17. Preparar o ambiente para limpeza e reunir mobiliário leve para deixar a área 

livre; 
18. Encher os baldes até a metade, um com água limpa e detergente líquido e outro 
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com agua e hipoclorito (diluído de acordo com o POP5). 

19. Imergir o pano no balde com solução detergente, retirar o excesso e enrolar na 

vassoura ou rodo. 

20. Passar o pano no piso, sem retirar o pano do chão, iniciando do fundo da sala e 

se dirigindo para a porta, de forma que todas as áreas do piso sejam limpas. 

21. Retirar o sabão do piso, iniciando do fundo da sala e se dirigindo para a porta. 

22. Recolher a sujidade e jogar no lixo. 

23. Imergir outro pano no balde de água limpa e hipoclorito, torcer e enrolar na 

vassoura. 

24. Secar o piso usando o pano bem torcido. 

25. Limpar os rodapés. 

26. Recolocar o mobiliário no local original. 

27. Limpar o material de trabalho e guardar em local apropriado.  

Este procedimento deve ser realizado diariamente; 

28. Toda área que permanece úmida ou molhada tem mais condições de albergar e 

reproduzir germes gram. negativos e fungos, as áreas empoeiradas podem 

albergar germes gram. positivos, microbactérias e outros.  

29. Conclui-se dessa forma que deve-se evitar excesso de água na limpeza, secar 

muito bem o piso e abolir varredura seca nos setores. 

30. Realizar a limpeza dos mobiliários, maçanetas, arquivo, telefone, impressoras 

com álcool à 70%. 

 

 

 

 

Responsável pela Ação 

___________________________ 

Responsável pelo setor 

______________________________ 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

TÉCNICA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS COLETIVOS 

 

POP – 004 

Elaborado: 

08/04/2020 

Revisão: Nº de Revisão: 

EXECUTANTE: PROFISSIONAL AUX. DE SERVIÇOS GERAIS E 

MOTORISTAS 

ÁREA: Higienização, desinfecção e assepsia 

OBJETIVO: Garantir desinfecção dos coletivos evitando a disseminação do vírus e 

contaminação dos colaboradores. 

Materiais utilizados: 

1. Baldes 

2. Água 

3. Álcool 70% 

4. Água com hipoclorito conforme POP 5 

5. Rodo 

6. Panos limpos 

7. Panos Perfex 

8. Botas 

9. Máscara 

10. Óculos de proteção 

11. Toucas 

12. Luvas de borracha de cano longo 

13. Avental impermeável longo 

Colocar o EPI. 

14. Preparar o ambiente para limpeza. 

15. Encher o pulverizador costal com água e hipoclorito conforme POP 5 

16. Realizar a limpeza interna dos coletivos (assentos – volante – painel – cambio – 

barras de apoio horizontal e vertical - espelhos) com álcool à 70%. 

17. Realizar a limpeza interna do assoalho dos coletivos com água e hipoclorito 

conforme POP 5. 
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Responsável pela Ação 

___________________________ 

Responsável pelo setor 

______________________________ 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

TÉCNICA DE DILUIÇÃO DO HIPOCLORITO PARA LIMPEZA E 

DESINFECÇÃO DAS SUPERFÍCIES E DOS COLETIVOS 

 

POP – 005 

Elaborado: 

08/04/2020 

Revisão: Nº de Revisão: 

EXECUTANTE: PROFISSIONAL AUX. DE SERVIÇOS GERAIS E 

MOTORISTAS 

ÁREA: Higienização, desinfecção e assepsia 

OBJETIVO: Garantir desinfecção evitando a disseminação do vírus e contaminação 

dos colaboradores nos setores e durante o transporte. 

Materiais utilizados: 

1. Baldes 

2. Água 

3. hipoclorito  

4. Botas 

5. Máscara 

6. Óculos de proteção 

7. Toucas 

8. Luvas de borracha de cano longo 

9. Avental impermeável longo 

Colocar o EPI. 

 Água sanitária / hipoclorito de sódio 2,0% ou 2,5%.  

 Diluir Água sanitária / hipoclorito de sódio 2,0% ou 2,5%.  

em água potável na medida de 3x1, conforme cartilha anexo. 

Responsável pela Ação 

___________________________ 

Responsável pelo setor 

______________________________ 
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Segue anexo, cartilha de orientação para fabricação das máscaras. 
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ANEXO II 

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE 
PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DO COVID-19 

 

 

Eu, __________________________________________________________________, 

portador do CPF nº __________________________________ Responsável 

Legal/Técnico da empresa _________________________________________ 

__________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

_____________________________________, declaro que recebi orientações dos 

servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Rodeiro acerca das medidas de 

prevenção ao contágio e contenção da propagação das infecções virais relativas ao 

Coronavírus (COVID-19, comprometendo-me a adotar todas as medidas sugeridas, sob 

pena de cometimento dos crimes previstos nos arts. 267, 268 e 330, do Código Penal, se 

o fato não constituir crime mais grave, além de responder civil e administrativamente 

por contribuir para contaminação social do vírus, ficando sujeito a indenizar o Poder 

Público e o terceiro prejudicado pelos custos do tratamento. Comprometo-me, 

finalmente a somente realizar as atividades expressamente permitidas na legislação e 

nos termos e condições desta. 

 

Rodeiro – MG, ____/_____/2020. 

 

______________________________________________ 
Assinatura do Responsável 

 
 
 
 


