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MEDIDAS PARA PREVENÇÃO  

Cartilha informativa para feirantes 

(1a edição) 

Mantenha distância de outros feirantes e 
fregueses; 

Não use adereços como anéis, pulseiras, cola-
res, etc;  

Limpe com frequência as bancas, bancadas, 
mesas, cadeiras, boxes, maquinários, potes, 
etc., com álcool em gel ou água com hipoclo-
rito; 

Lave as mãos com água e sabão ou use álcool 
em gel antes e depois de manipular os produ-
tos e de pegar em dinheiro; 

Lave aventais, gorros, lenços de cabelo e rou-

pas quando chegar em casa do trabalho; 

Cubra as farinhas com plástico transparente; 

Evite o contato dos alimentos com o chão; 

Use máscara artesanal para evitar contamina-
ção. Troque a cada duas horas, se possível; 

Mantenha unhas e barbas aparadas; 

Mantenha os cabelos presos ou cobertos com 
toucas ou lenços; 

Evite tocar nos olhos, nariz e boca. 

Referências: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Saúde do Ceará. No-
vo Coronavírus (COVID-19).  Disponível em: https:// 
www.saude.ce.gov.br/coronavirus-covid-19/. Acesso em 03 de 
mar. de 2020. 

BRASIL. Ministério da Saúde. O que é coronavírus? (COVID-19). 
Disponível em: https://coronavirus.saude.gov.br/. Acesso em 03 de 
mar. de 2020. 
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http://www.noticiacapixaba.com/site/conteudo.asp?codigo=7407  

Elaboração 



Como devo lavar as mãos e/ou 
aplicar álcool em gel? 

1-Colocar água  e 

sabão nas mãos.  

2-esfregar 

as palmas 

das mãos. 

3-Esfregar as 

costas das 

mãos e entre 

os dedos. 

5-Esfregar as 

pontas dos 

dedos nas pal-

mas das mãos. 

4-Esfregar    o 

polegar de 

cada mão. 

6-Esfregar 

os punhos. 

7-Enxaguar 

bem as mãos. 

Além dessas medidas também devo: 

Quando tossir ou 
espirrar, cobrir o 
nariz e a boca 
com o braço do-
brado. 

Não compartilhar 
talheres, copos, 
pratos, toalhas,  
canetas, etc. 

Manter a dis-
tância a 2m 
de qualquer 
pessoa. 

Evitar       
aglomeração.  

O que é o novo Coronavírus e a Covid-19? 

Coronavírus é uma família de vírus que causa 

infecções respiratórias. Provoca a doença cha-

mada de COVID-19. 

Como se transmite? 

A  transmissão acontece de uma pessoa conta-

minada para outra  por meio de:   

Gotículas por  
tosse ou espirro 

Objetos ou superfícies contaminadas como 

celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, 

dinheiro, etc.  

A pessoa apresenta: 

Tosse 

Dor de garganta 

Febre Dificuldade 

para respirar 

Como se prevenir? 

Através do isolamento social/afastamento so-
cial, uso de máscara e lavagem frequente das 
mãos. 

Quando devo lavar as mãos? 

Várias vezes ao dia. 

Antes de preparar os alimentos.  

Antes e após usar o banheiro. 

Após mexer com lixos e restos alimentares.  

Após manusear dinheiro e outros objetos.  

Após assoar o nariz, tossir ou espirrar.  

Antes e após as refeições.  

Após fumar.   

Toda vez que mudar de atividade. 

A organização e a limpeza do 
local de trabalho  

e a higiene dos feirantes  
atrai a freguesia. 

SE SENTIR ALGUM SINAL E/OU SINTOMA          
LIGAR PARA  A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓ-
GICA/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                   

3612-6639/3612-6607                                   
155 TELE CORONAVÍRUS - BAHIA 
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8-Secar bem 

as mãos. 

https://polisgn.files.wordpress.com/2013/10/8_steps_hands.jpg 

https://www.dicasdemulher.com.br/  

http://painel.programasaudeativa.com.br/  

Evitar cumpri-
mentos através 
de contato físi-

co. 

Toque ou aperto  
 de mão 

https://pmsaposse.sp.gov.br/coronavirus/ 

Se puder, fique 
em casa, mesmo 
sem sintomas. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbr.freepik.com  

http://patrocinados.estadao.com.br/

https://br.freepik.com/vetores-premium/  

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/03/03/  

https://www.ubatuba.sp.gov.br/sms/  


