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Um conjunto de ações para a cidade seguir em frente 
com segurança e respeito à saúde de todos. A partir de 
8 de junho, aos poucos, vamos retomar o dia a dia com 
responsabilidade e cuidados com a prevenção.
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O QUE PODE FUNCIONAR

SHOPPING CENTERS

 Das 16h às 20h.
 Com 20% da capacidade.
 Continuam proibidas: 
Atividades e eventos culturais e 
de lazer, cinemas, teatros, 
funcionamento de praça de 
alimentação, academias, salões 
de beleza e serviços de valet.

COMÉRCIOS DE RUA

 Das 12h às 16h.
 Com 20% da capacidade.
 Incluindo: galerias e similares 
e prestadores de serviços.

ESCRITÓRIOS

 Por 4 horas seguidas diárias. 
 Com 20% da capacidade.
 Advocacia, contabilidade, 
imobiliárias, engenharia, arquitetura 
e turismo, por exemplo.

ATIVIDADES RELIGIOSAS

 Por 4 horas diárias (horário 
estipulado por cada local).
 Com 20% da capacidade e 
distanciamento mínimo de 1,5m.
 Continuam proibidas: 
Participação de pessoas com 
mais de 60 anos e pessoas 
com doenças crônicas.
Atividades festivas, culturais 
e educativas.

TODOS OS ESTABELECIMENTOS AUTORIZADOS A RETOMAR 
AS ATIVIDADES COM O PÚBLICO DEVEM SEGUIR AS MEDIDAS 
SANITÁRIAS E DE PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS.
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REGRAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL

REGRAS DE PROTEÇÃO
Exigir o uso de máscaras 
por funcionários e clientes.

Fornecer máscaras em número suficiente 
para os funcionários, considerando a 
necessidade de trocar a máscara por outra 
limpa e seca a cada 3 horas durante toda a 
jornada de trabalho.

Afastar temporariamente funcionários com possíveis sintomas 
(febre, tosse, dor de garganta e/ou dificuldade em respirar) e orientá-los a 
procurar um serviço de saúde ou ligar para o 160.

Adotar métodos que diminuam a 
densidade de pessoas nos 
ambientes de trabalho, tais como 
reuniões virtuais, trabalho remoto, 
entre outros.

Monitorar e controlar o fluxo de pessoas e 
limitar o número de clientes em atendimento 
simultâneo, evitando aglomerações.

Manter distância mínima de 1,5 m entre 
as pessoas (com exceção de crianças 
menores de 12 anos e pessoas que 
dependem de cuidados especiais).

Não realizar atividades promocionais 
que possam causar aglomeração. 
Estão suspensos todos os eventos.

Marcar o distanciamento mínimo no chão 
dos espaços destinados às filas de espera 
para atendimento.

Organizar escalas de trabalho, em dias ou horários alternados, para evitar 
a aglomeração no transporte público.

Priorizar o trabalho 
remoto dos funcionários 
com doenças crônicas 
e/ou mais de 60 anos 
de idade.
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REGRAS DE HIGIENE PESSOAL

REGRAS DE HIGIENE DOS AMBIENTES, 
SUPERFÍCIES E OBJETOS

Intensificar, com produtos adequados, tais como desinfetante e álcool 
líquido 70%, a limpeza e higienização de ambientes e superfícies expostas 
aos clientes e/ou frequentadores: banheiros, lavatórios, cozinhas, caixas 
registradoras, pisos, maçanetas, corrimãos, elevadores, mesas, balcões, 
interruptores e móveis de uso comum e individual.

Envelopar as máquinas de cartão 
com filme plástico e higienizar 
após cada uso. Trocar o plástico 
quando danificado.

 Dar preferência à ventilação 
natural dos ambientes.

CONFIRA OS PROTOCOLOS SANITÁRIOS EM 
CORONAVIRUS.SP.GOV.BR

Disponibilizar álcool em gel 70% e exigir seu 
uso na entrada e saída do estabelecimento, 
bem como após cada atendimento.

Fornecer produtos de limpeza para 
clientes higienizarem cestas, carrinhos 
e sacolas de compras.

Orientar funcionários a cobrir boca e nariz 
com braço ou lenço descartável ao tossir e 
espirrar e, em seguida, higienizar as mãos.

Disponibilizar água, sabonete líquido, 
toalhas descartáveis e lixeiras para 
funcionários e clientes.
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FISCALIZAÇÃO E MULTAS

DECLARAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO 
RESPONSÁVEL
Para a permissão de funcionamento do 
estabelecimento, é obrigatória a realização da 
capacitação rápida online por meio do site 
coronavirus.campinas.sp.gov.br.

Após a conclusão da capacitação e aceite do 
termo de compromisso, imprima a Declaração de 
Estabelecimento Responsável e fixe-a em local 
visível na entrada do estabelecimento para o 
conhecimento e a fiscalização da população e do 
Poder Público.

TODOS OS ESTABELECIMENTOS DEVEM REABRIR COM 
RESPONSABILIDADE E SEGURANÇA, SEGUINDO AS NORMAS SANITÁRIAS, 
OS HORÁRIOS ESTIPULADOS E FUNCIONANDO COM 20% DA CAPACIDADE.

ESSE COMPROMISSO É DE TODOS NÓS.

O descumprimento das regras poderá 
gerar multa de 400 UFICs. Em caso de 
reincidência, o valor será dobrado.

Na terceira autuação, o estabelecimento 
ficará fechado até o fim da quarentena.
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VAMOS FAZER O CERTO PRA NÃO FECHAR DE NOVO.


