
PROCEDIMENTOS NOS SUPERMERCADOS

UNIDOS NA 
PREVENÇÃO

(COVID-19)

ATENÇÃO:USO DE MÁSCARAS E LUVAS:

FUNCIONÁRIOS DOS CAIXAS:

CARRINHOS DE COMPRAS:

IDOSOS E GRUPO DE RISCO:

PROGRAME SUAS COMPRAS:

AGLOMERAÇÃO NAS PORTAS DOS SUPERMERCADOS:

DENTRO DO SUPERMECADO:

RECOMENDAÇÕES AOS CLIENTES DOS SUPERMERCADOS:

É recomendado o uso de máscara e luvas somente para os 
funcionários que manipulam alimentos, para as demais funções 
NÃO é recomendado o uso de máscaras e luvas.

Senhores Clientes
Os Supermercados Nori, Real 

Supermercados e Supermercado 
Lança, em atendimento ao 

Decreto Municipal 3822/2020 
informa que não estará 

publicando os Jornais de Ofertas 
nos próximos 15 dias e prezando 
pela saúde de seus clientes esta 
divulgando os procedimentos 

nos supermercados, com 
orientações e recomendações 
para a prevenção ao COVID-19.

Queremos tranquilizar a todos, 
nossa equipe de colaboradores 
estão sendo preparadas para 
melhor atende-los dentro das 
normas de vigilância sanitária, 
das orientações da Secretária 

Municipal de Saúde, e estaremos 
cumprindo as legislações 

visando preservar a saúde de 
nossos colaboradores e clientes.

Pedimos a todos que mantenham 
a serenidade, evitem compras 
em excesso e programem suas 

compras evitando aglomerações 
nos supermercados. Fiquem 
em casa e sigam as regras 

das autoridades competentes. 
Comunicamos que estamos 
prestando serviços delivery.

Garantimos a todos que nossos 
estoques são suficientes para 

atender a normalidade de 
suas compras, com variedades 

e qualidade, deixamos claro 
que estamos a todo momento 
trabalhando para conseguir os 
melhores preços nas compras 
e garantir o repasse a nossos 

clientes.

Juntos com ordem e fé 
venceremos esta batalha conta o 

COVID-19

Supermercados Nori
Real Supermercados
Supermercado Lança

Os funcionários do caixa devem seguir as seguintes regras:

Não deve usar luvas e máscaras, pois corre risco de contaminação. 

Higienize máquinas de cartão constantemente com papel toalha e 
álcool em gel.

Orientar o cliente usar sua própria caneta, ou 
higienize a de uso comum constantemente.

Higienizar o balcão de atendimento 
constantemente.

Higienizar as mãos com álcool em gel, 
rotineiramente, e de tempos em tempos lave a 
mão com água e sabão.

Devem ser higienizados antes do uso pelo cliente.

O atendimento será efetuado preferencialmente 
nas duas primeiras horas de funcionamento.

Faça uma lista do que precisa, evite ir várias vezes aos 
supermercados.

Vá às compras sozinho, não leve crianças ou a família. 

Faça as compras de seus familiares idosos ou que estão no grupo 
de risco.

COMPRE SOMENTE O NECESSÁRIO, OS SUPERMECADOS 
ESTÃO ESTOCADOS PARA ATENDER TODA A POPULAÇÃO.

Evite fazer aglomerações antes da abertura dos supermercados, 
mantenha a distancia mínima de 1 metro das pessoas, ou de 2 
metros quando apresentar algum dos sintomas.

Mantenha a distância mínima de 2 metros 
entre os carrinhos nos corredores.

Nas filas de carne, padaria, rotisseria, 
entre outras, mantenha-se nos locais 
demarcados e/ou a uma distância mínima 
de 1 metro.

Pague preferencialmente com cartão. 
Peça para higienizar a máquina de cartão 
entes de digitar a senha. Se for pagar com 
cheque, utilize sua própria caneta, ou peça 
para higienizar a de uso comum.

Não toque nas superfícies, evite o contato.

Não pare para bater papo com outras 
pessoas.

Fique somente o tempo necessário para 
fazer as compras. Não fique passeando 
pelo supermercado.

Faça a lista de suas compras e 
solicite aos supermercados a 
entrega na sua residência
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ATENÇÃO AOS CUIDADOS PARA SE MANTER IMUNE

UNIDOS NA 
PREVENÇÃO

(COVID-19)

SUPERMERCADOSUPERMERCADO

INFECTA INFECTA INFECTA

1 PESSOA 2,5 PESSOAS
INFECTADAS 406 PESSOAS INFECTADAS

5 DIAS 30 DIAS

1 PESSOA 1,25 PESSOAS
INFECTADAS 15 PESSOAS INFECTADAS

5 DIAS 30 DIAS
50% MENOS EXPOSIÇÃOEXPOSIÇÃO ATUAL

1 PESSOA 0,625 PESSOAS
INFECTADAS 2,5 PESSOAS INFECTADAS

5 DIAS 30 DIAS75% MENOS EXPOSIÇÃO

COMO POSSO ME PROTEGER?

SERVIÇOS DE 
ENTREGA NA 
SUA RESIDÊNCIA

COMO O COVID-19 É TRANSMITIDO?

QUANDO USAR MÁSCARA?

A IMPORTANCIA DO DISTANCIMENTO SOCIAL PARA 
A VIDA DAS PESSOAS DURANTE A PANDEMIA

Lave as mãos com frequência, com 
água e sabão, ou higienize com 
álcool em gel 70%.

Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz 
e a boca com lenço descartável ou 
com o braço, e não com as mãos.

Se estiver doente, evite contato 
físico com outras pessoas e fique 
em casa. Comunique a Secretaria 
Municipal de Saúde (16) 3761-9046.

Evite tocar olhos, nariz e boca com 
as mãos não lavadas. Ao tocar, lave 
sempre as mãos com água e sabão 
ou higienize com álcool em gel 70%

Não compartilhe abjetos de uso 
pessoal, como tolhas, copos, 
celulares, etc.

Evite aglomerações.

Mantenha os ambientes ventilados.

Limpe frequentemente superfícies 
dos objetos pessoais.

Evite apertos de mãos e abraços ao 
cumprimentar.

Limpe objetos de uso coletivo antes 
de usar.

Mantenha distancia mínima de 1 (um) 
metro entre as pessoas e a 2 (dois) 
metros quando estiver doente.

Gotículas de saliva

Espirro

Tosse

Catarro

Toque ou aperto de mãos

Objetos ou superfícies 
contaminadas

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por 
contato próximo (cerca de 2 metros) por meio de:

Pessoas que apresentam sintomas respiratórios, como tosse, espirros ou 
dificuldade para respirar para proteger as pessoas ao seu redor.

Pessoas (incluindo familiares) que prestam atendimento a 
pessoas com suspeita ou confirmação do Covid-19.

Profissionais de Saúde, quando entram em ambientes com 
pacientes ou quando tratam de indivíduos com sintoma 
respiratório.

As máscaras só são efetivas se forem associadas à lavagem 
freqüente das mãos com água e sabão ou higienizadas 
com álcool em gel. Após usar máscara, descarte-a em local 
adequado e lave as mãos.

Ao receber suas compras 
mantenha a distancia mínima 
de 1 metro do entregador.

Cumprimente-o sem dar as 
mãos.

Pague preferencialmente com 
cartão, tome as medidas de 
higienização da máquina de 
cartão.

Ao guardar suas compras não 
esqueça de lavar as mãos 
com água e sabão.

Evite que o entregador entre 
na residência, se possível.
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QUAIS SÃO OS 
SINTOMAS E COMO 
PROCEDER?


