
PLANO DE 
CONVIVÊNCIA

REABERTURA DO COMÉCIO



FASES DO PLANO

A PARTIR DE 15 DE JUNHO.

• Comércio Varejista(roupas, calçados, utensílios 
domésticos);

• Lojas de insumos de assistência especializada;

• Oficinas Mecânicas, Concessionárias;

• Clínicas e Centros Médicos;

• Salões de beleza e Serviços Estéticos;

A PARTIR DE 20 DE JUNHO.

• Templos Religiosos. 30% da capacidade
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A PARTIR DE 29 DE JUNHO.

• Restaurantes;(apenas para refeição, redução do 
numero de mesas, proibido a venda de bebida 
alcoólica);

• Academias de Ginásticas e Similares (com horário 
marcado); 

AS MEDIDAS PREVISTAS NESSE PLANO PODERÃO SER REAVALIADAS A QUALQUER MOMENTO!



REGRAS GERAIS
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o Limitação do Acesso às lojas, com controle do numero de entradas;

o Obrigatoriedade de uso de máscaras por funcionários e clientes;

o Disponibilização de pontos com álcool em gel na entrada e interior da loja;

o Evitar atividades promocionais que possam causar aglomeração;

o Evitar aglomeração nos caixas e sinalizar o distanciamento necessário;

o Dispor de comunicados que instruam os compradores e funcionários sobre as normas de proteção que estão em vigência 
no estabelecimento;

o No caso de Clinicas e Salões de Beleza, os atendimentos devem ser feitos por agendamento com horário marcado, sem 
fila de espera e higienização entre um cliente e outro.
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REGRAS ESPECÍFICAS

o Obrigatoriedade de uso de máscaras por funcionários e alunos;

o Disponibilização de pontos com álcool em gel na entrada e interior da academia;

o Dispor de comunicados que instruam os alunos e funcionários sobre as normas de proteção que estão em vigência no estabelecimento;

o Grupo de no máximo 10 alunos por horário; 

o Higienização completa no intervalo entre um grupo e outro;

o Intercalar aparelhos aeróbicos (ex. esteiras e bicicletas);

o Manter distanciamento de 1,5 a 2,0 metros;

ACADEMIAS

o Obrigatoriedade de uso de máscaras por funcionários;

o Disponibilização de pontos com álcool em gel na entrada e interior do estabelecimento;

o Dispor de comunicados que instruam os clientes e funcionários sobre as normas de proteção que estão em vigência no estabelecimento;

o Diminuição em 50% do numero de mesas, com distanciamento mínimo de 2,0 metros; 

o Higienização das mesas e cadeiras ao final de cada atendimento;

o Proibido venda e consumo de bebidas alcoólicas;

o Proibido realização de eventos e comemorações (ex.: festas de aniversario e confraternizações);

RESTAURANTES


