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MEDIDAS DE PROTEÇÃO ESPECÍFICAS –SARS COVID-19 
 
 
 

MEDIDAS DE SEGURANÇA RELACIONADAS A AMBIENTES E SERVIÇOS 

ESPECÍFICOS DE ESTABELECIMENTOS PARA FEIRAS LIVRES 

 

FEIRANTES: 

1. Os feirantes devem vestir o uniforme, ou roupa de trabalho, somente no local de trabalho. 

Uniformes, EPIs e máscaras não devem ser compartilhados.  

2. Os feirantes que estão em grupo de risco para a Covid-19 ou outra doença respiratória - 

pessoas com mais de 70 anos e portadores de condições crônicas, como diabetes, 

hipertensão arterial sistêmica, doenças cardiovasculares e pulmonares crônicas - devem 

ser afastados, bem como aqueles que tiverem contato direto com casos suspeitos ou 

confirmados de Covid-19 ou outra doença respiratória.  

3. Adote procedimentos contínuos de higienização das mãos, com utilização de água e 

sabão em intervalos regulares. Caso não seja possível a lavagem das mãos, utilizar 

imediatamente sanitizante adequado para as mãos, como álcool 70%em gel. 

4. Balanças, bancada, máquinas de cartão de crédito e débito e utensílios devem ser 

higienizados antes da comercialização dos alimentos e sempre que possível durante o 

funcionamento da feira. 

5. Evite contatos muito próximos, como abraços, beijos e apertos de mão. 

6. Adote medidas para diminuir a intensidade e a duração do contato pessoal entre feirantes 

e entre esses e clientes. 

7. Quem manipula os alimentos deve lavar as mãos com frequência e, principalmente, depois 

de: tossir, espirrar, coçar ou assoar o nariz; coçar os olhos ou tocar na boca; manusear 

celular, dinheiro, lixo, entre outros objetos; ir ao sanitário; retornar dos intervalos.  

8. O acesso dos feirantes deve ser feito apenas pela parte de trás da barraca, evitando a 

circulação pelas laterais e frente.  

9. As pessoas que atuarem na comercialização devem fazer uso de luvas descartáveis e 

máscaras de proteção no rosto. 

10. Recomenda-se disponibilizar um funcionário exclusivo para efetuar as cobranças e a 

manipulação de dinheiro.  

11. Ensaque o lixo durante e no pós-feira e vede os recipientes (sacos, caixas, galões) etc.  

12. Mantenha as unhas curtas, sem esmaltes, e não use adornos que possam acumular 

sujeiras e microrganismos, como anéis, pulseiras e relógio.  



 

 

 

ATENDIMENTO AO CLIENTE 
 

13. Atenda à exigência de manter a distância mínima de segurança de 1,5 metros entre os 

clientes e feirantes. 

14. Os produtos devem ser preferencialmente separados em quantidades pré-definidas 

(embalagens,  maço, amarrados, sacola) para exposição e comercialização, de 

preferência em embalagens transparentes.  

15. Disponibilize cartazes informando as medidas e orientações de boas práticas de higiene 

aos clientes, incluindo a de não manusear ou manter contato com os produtos a granel 

não embalados e os embalados, caso não seja para adquiri-los. 

16. As quantidades (unidades ou peso) do conteúdo das embalagens e os preços devem estar 

explícitas no local de comercialização ou em cada uma das embalagens.  

17. Recomenda-se arredondar os preços, mantendo-se números inteiros, a fim de evitar a 

necessidade de troco.  

18. Caso o cliente tenha sua própria sacola reutilizável, dê os produtos para que ele os guarde 

na sacola.  

19. A comercialização de alimentos prontos para consumo, como pastel, tapioca, lanches ou 

similares, deve ser feita apenas para retirada em balcão e os mesmos devem estar 

acondicionados em embalagens descartáveis, para viagem. É Proibido qualquer tipo de 

degustação ou consumo de produtos no local. 

20. Realize o controle de entrada e saída dos clientes a fim de evitar aglomerações.  

21. Na hora do cliente realizar o pagamento, proceda com alguns cuidados: • Cubra a 

maquininha com filme plástico, para facilitar a higienização após o uso. • Demarque no 

chão as posições da fila para pagamento, estabelecendo o mínimo de 1,5 m entre as 

pessoas. • Coloque um dispenser com álcool 70% em gel no caixa para clientes. 

22. O atendimento deve ser feito a uma única pessoa por vez. 

23. Oriente o cliente que antes de entrar em casa, lave e higienize as rodas dos carrinhos de 

feira e retire os sapatos.   

24. Oriente consumidores para evitar acondicionar os produtos em geladeiras, armários e 

outros locais, sem a devida higienização (lavar com água e sabão). As embalagens podem 

ser desinfetadas com a aplicação de álcool 70% ou solução de hipoclorito de sódio (cloro), 

obedecendo as recomendações de preparo e utilização do fabricante conforme instruções 

presentes nos rótulos ou ficha técnica do produto. 



 

 

FORNECEDORES E DISTRIBUIDORES (DELIVERY) 

 

25. Receba fornecedores e/ou distribuidores em um local específico, de preferência em local e 

horário separado do atendimento ao seu público. 

26. Todas as recomendações de higiene e saúde devem ser exigidas também de 

fornecedores e distribuidores. 

27. Nos momentos de manuseio de documentos, emissão de recibos ou assinatura de 

documentos de entrega, utilize luvas ou higienize as mãos na sequência de tais 

procedimentos.  

28. Utilize a máscara nos locais de recebimento de materiais/produtos e exija isso também 

dos fornecedores.  

29. Mantenha higienização contínua do meio de transporte que você utiliza para realizar as 

entregas.  

 

ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DAS FEIRAS 

 

30. As bancas e barracas devem ser instaladas em locais amplos, preferencialmente ao ar 

livre.  

31. Deve haver aumento do espaçamento entre as barracas , bem como entre o feirante e os 

clientes de, pelo menos, 1,5 metros de distância.  

32. Podem ser usadas faixas ou fitas para demarcar os limites. 

33. Recomenda-se disponibilizar, para higienização das mãos do feirante, pias ou estruturas 

alternativas com água corrente, sabão líquido, toalha de papel descartável e lixeira com 

tampa, em quantidade suficiente para todo o período de realização da feira.  

34. Disponibilizar álcool em gel ou líquido a 70% para os clientes. 

35. Recomenda-se avaliar a possibilidade de ampliar a divisão dos turnos de trabalho, para 

evitar aglomeração de pessoas dentro das barracas. 

36. Não deve-se disponibilizar bancos, mesas, cadeiras ou outros suportes para o consumidor 

sentar, a fim de reduzir o tempo de permanência das pessoas nas feiras e evitar 

aglomeração.
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
Declaro ser conhecedor da legislação sanitária em vigor e, em especial, dos 

procedimentos de prevenção à Covid-19. Declaro estar ciente de que a prestação de 

declaração falsa configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, passível de 

sanções penais,sem exclusão das sanções administrativas e civis cabíveis. Declaro 

estar ciente da a legislação referente ao funcionamento da atividade. Declaro que a 

atividade a ser exercida observará com rigor toda a legislação sanitária afeta, sobretudo, 

os regulamentos técnicos específicos editados pelo órgão sanitário municipal de 

Armação dos Búzios. Declaro estar ciente da obrigação de apresentar, a qualquer 

tempo, toda a documentação exigida para o funcionamento da atividade e de prestar 

todas as informações referentes ao funcionamento do estabelecimento para assegurar 

os controles necessários a serem exercidos pelo órgão sanitário municipal. Declaro que 

me responsabilizo por providenciar, a qualquer tempo, todas as adequações necessárias 

ao perfeito atendimento das normas sanitárias. Declaro comprometer-me com a 

preservação das melhores condições higiênico-sanitárias de instalações, equipamentos, 

procedimentos e fluxos, notadamente, as boas práticas para o exercício da atividade e a 

adequada conservação dos produtos utilizados. Declaro comprometer-me com o 

exercício da atividade em plena observância aos requisitos indispensáveis à proteção e 

preservação da saúde individual e coletiva. Declaro estar ciente de que qualquer ação 

ou omissão em desacordo com as normas sanitárias, mesmo as de menor risco, 

frequência ou impacto, sujeitará o estabelecimento a sanções de natureza 

administrativa, civil e penal, sem prejuízo de medidas complementares, entre as quais a 

cassação do licenciamento sanitário do estabelecimento, a cassação do alvará de 

funcionamento e outras necessárias à cessação e punição dairregularidade. 

 
NOME:__________________________________________________________________ 
 
ESTABELECIMENTO:______________________________________________________ 
 
ENDEREÇO:_____________________________________________________________ 
 
CNPJ:__________________________________________________________________ 
 
 
Assinatura:                        Data    /_____/______            
 
 

 
 


