
Para a aplicação do selo Fiocruz tá junto, reservar 
um espaço no canto superior direito ou no inferior 
direito do documento.

Comércio:

 - Mantenha a distância de pelo menos três passos de seu cliente.

 - Se tiver fila, peça aos seus clientes para darem distância de três passos entre uma pessoa e outra

 - Use máscara e luvas se tiver disponível.

 - Se for tossir ou espirrar, coloque o cotovelo na frente.

 - Lave as mãos com água e sabão toda vez que mexer numa embalagem ou atender alguém. Cante “Parabéns para você” 

duas vezes enquanto lava todos os dedos, os punhos, as unhas, palmas e atrás das mãos.

 - Quando usar dinheiro ou cartão, lave as mãos com sabão.

 - Limpe com álcool a máquina de cartão toda vez que for usar.

 - Evite entrar com sapato no estoque ou em lugares que tenham alimentos e embalagens.

 - Limpe com frequência celular, computador, corrimões, maçanetas, mesas, teclados e controles remotos, se tiver.

 - Lave o chão do estabelecimento com água sanitária pelo menos 2 vezes ao dia.

 - Mantenha uma bandeja com um pouco de água sanitária diluída em água, para que os clientes possam limpar seus sapatos.

DICA: o ideal é utilizar uma solução de duas colheres de sopa de água sanitária por meio 
litro de água, e, com um pano, higienizar produtos e embalagens antes de organizá-los.

Informações oficiais: 
portal.fiocruz.br/coronavirus
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 Ação complementar à campanha 
Se Liga no Corona
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