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A COMERCIALIZAÇÃO realizada
por feiras, varejões e sacolões é
parte fundamental da cadeia produtiva do agronegócio, levando
os alimentos aos consumidores.
Sendo assim, a manutenção
dessas atividades é fundamental, para a saúde e economia do
País, e, por isto, esta Secretaria
de Agricultura e Abastecimento
tem a preocupação de orientar
todos os envolvidos na produção
e comercialização de alimentos.
Os produtores rurais precisam

escoar sua produção e os comerciantes terem um espaço seguro
para realizarem suas atividades,
evitando a transmissão do vírus.
Do mesmo modo, não podemos
deixar a população desabastecida de alimentos seguros e saudáveis, livres de qualquer tipo de
contaminação.
Todos nós devemos estar atentos para evitar a propagação do
coronavírus aos funcionários e
colaboradores e consumidores
em geral.

SIGA NOSSAS DICAS, ORIENTAÇÕES E DIRETRIZES!

INFORMAÇÕES GERAIS
O QUE É O CORONAVÍRUS OU COVID-19?
É uma doença causada por um vírus identificado em
2019, na China. Esse micro-organismo é capaz de
causar graves infecções respiratórias e tem esse nome
porque seu formato, quando observado em microscópio, se assemelha a uma coroa.

COMO É TRANSMITIDO?
A transmissão da doença costuma ser por meio de:  
GOTÍCULAS DE SALIVA
ESPIRRO
TOSSE
CONTATO PESSOAL PRÓXIMO, COMO TOQUE
OU APERTO DE MÃO
CONTATO COM OBJETOS OU SUPERFÍCIES
CONTAMINADAS, SEGUIDO DE CONTATO
COM A BOCA, NARIZ OU OLHOS

COMO PREVENIR?
LAVE AS MÃOS FREQUENTEMENTE com sabonete
líquido, esfregando o dorso, os dedos e as unhas. Enxague com água, seque com papel descartável, passe
álcool gel a 70% e deixe secar naturalmente;

AO TOSSIR OU ESPIRRAR, cubra o rosto com o braço ou com um lenço de papel descartável;

EVITE TOCAR nos olhos, boca e nariz;

NÃO REALIZE CONTATOS FÍSICOS como beijo,
abraço, aperto de mão;

EVITE AGLOMERAÇÕES.

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS AOS
OPERADORES E FUNCIONÁRIOS
DE FEIRAS LIVRES, VAREJÕES
E SACOLÕES
O seu trabalho é de extrema importância para o abastecimento e economia do Estado de São Paulo, por isso, alguns
cuidados devem ser tomados nesse momento.

Pensando em você e na segurança de seus clientes, elaboramos dicas para garantir a higiene de seus produtos e evitar a
propagação do vírus:

PERMANEÇA EM CASA caso esteja no grupo de risco ou tenha contato direto com pessoas pertencentes a esse grupo (idosos com mais de sessenta anos
e pessoas que possuem doenças crônicas como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, insuficiência renal crônica, doença respiratória crônica);

CASO APRESENTE QUALQUER SINTOMA como
febre, tosse ou dificuldade para respirar, não compareça ao trabalho, pois você colocará em risco a sua
saúde e a dos demais trabalhadores e consumidores;

PRIORIZE A REALIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES em
ambiente amplo e ao ar livre, respeitando todas as
resoluções sanitárias em vigor;

ANTES DA MONTAGEM DAS BARRACAS E BANCAS,
higienize todos os balcões, balanças e demais utensílios
com desinfetante tipo álcool 70% e papel descartável.
A desinfecção também pode ser realizada com uma
solução de água sanitária. (Veja abaixo como fazer);

DISPONIBILIZE UM LOCAL PARA LAVAGEM de
mãos, com sabão líquido e papel descartável;

DEIXE DESINFETANTE TIPO ÁLCOOL A 70% disponível para a utilização dos seus clientes;

DIVIDA AS FUNÇÕES NO MOMENTO DA VENDA.
Um funcionário deve ficar responsável exclusivamente pelas cobranças e manipulação de dinheiro,
devendo este utilizar luvas. Lembrando que ele deverá realizar a higiene das mãos e das máquinas de
cobrança em cartão, ao final de cada atividade;

MANTENHA UMA DISTÂNCIA
as barracas;

segura

entre

COLOQUE FAIXAS ADESIVAS NO CHÃO para que o
seu cliente fique a pelo menos um metro de distância
de você;

EMBALE OS PRODUTOS EM MATERIAIS PRÓPRIOS
para alimentos. Desta forma, o contato direto com
os alimentos é impedido e eles ficam mais seguros
quanto à exposição ao vírus e outras impurezas;

NÃO DISPONIBILIZE DEGUSTAÇÕES de alimentos,
nem os deixe cortados e expostos;

NÃO UTILIZE MÁSCARAS caso não tenha recebido
orientação de algum técnico ou órgão competente;

NÃO FAÇA ANÚNCIOS VERBAIS de seus produtos
ou fale próximo a eles, gotículas de saliva podem
contaminá-los;

COLOQUE CARTAZES EM SUAS BANCAS para
que o consumidor também se conscientize sobre as
boas práticas;

OS SETORES DE ALIMENTAÇÃO das feiras, varejões
e sacolões não devem operar, exceto em caso de realização de delivery ou drive thru.

COMO FAZER ÁLCOOL A 70% A PARTIR DO 92,8?
Caso tenha disponível o álcool 92,8 INPM, deve ser feita sua
diluição para que chegue na concentração de 70%:

EM UM RECIPIENTE LIMPO, coloque 730mL de álcool a 92,8 e complete com 270mL de água limpa.
Pronto, agora você tem 1 litro de álcool a 70% para
realizar a limpeza e desinfecção.
ESSA MISTURA TEM VALIDADE DE APENAS 24H.

COMO FAZER A SOLUÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA?
PARA REALIZAR A DESINFECÇÃO dos utensílios e
ambiente, coloque em um recipiente limpo, 900mL
de água limpa e 100mL de água sanitária.

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
AOS CONSUMIDORES AO
FREQUENTAR FEIRAS LIVRES,
VAREJÕES E SACOLÕES
O COVID-19 tem uma fácil contaminação e disseminação,
por isso é importante que você, consumidor, mude alguns hábitos no momento das compras.

ESCOLHA UMA PESSOA DA CASA, que não esteja
no grupo de risco indicado pela Organização Mundial da Saúde, para fazer as compras. Afinal, a orientação é sair de casa o mínimo de pessoas possível;

HIGIENIZE AS MÃOS antes de iniciar as compras.
Faça uso do álcool gel sempre que for necessário e
não houver possibilidade de lavar as mãos;

NAS FEIRAS, respeite as faixas de delimitação que
estão no chão. Ela é importante para manter a distância necessária entre você e o feirante;

NÃO TOQUE NOS ALIMENTOS e sempre prefira os
que estão previamente embalados;

APÓS TERMINAR AS COMPRAS, lave bem as mãos
e higienize com álcool 70%;

NÃO CONSUMA ALIMENTOS em barracas de serviço de alimentação, como barracas de pastéis;

ANTES DE ENTRAR EM CASA, lave e higienize as
rodas dos carrinhos de feira e retire os sapatos;

BORRIFE ÁLCOOL A 70% nas embalagens e deixe
secar naturalmente antes de guardar os alimentos.

Com essas medidas, garantimos a oferta de alimentos saudáveis e seguros para todos, preservamos e zelamos pela saúde
dos comerciantes e consumidores e garantimos que a economia não pare! O Agro não pode parar!

BONS NEGÓCIOS E BOAS COMPRAS,
COM SAÚDE E SEGURANÇA!

