
 
 
 

Dicas de saúde: Covid-19 
Aprenda a lavar suas mãos, higienizar o celular e o carro da maneira correta 

 
 
Manter o cuidado com a higiene é essencial para combater a transmissão do             
coronavírus. Promotores de venda devem se atentar a lavar as mãos com            
regularidade e fazer isso da maneira correta. Afinal, há um contato direto com             
produtos, caixas e gôndolas.  
 
Da mesma forma, os celulares utilizados por esses profissionais também merecem           
atenção e devem ser higienizados, assim como deve ser feito com os carros             
utilizados no transporte para o trabalho. 
 
Abaixo reunimos as informações da Sociedade Brasileira de Infectologia com a           
maneira correta de lavar as mãos, higienizar celulares e carros. 
 
 

Como lavar as mãos da forma correta? 
 
Uma das melhores formas de evitar a transmissão do coronavírus é fazendo a             
higienização das mãos. Veja a forma correta de fazer isso: 
 

● Molhe as mãos e os pulsos com água corrente 
● Aplique sabão suficiente para cobrir as mãos e os pulsos molhados 
● Esfregue todas as superfícies, incluindo as costas das mãos, entre os dedos            

e as unhas, por pelo menos 20 segundos 
● Enxágue abundantemente com água corrente 
● Seque as mãos com um pano limpo ou toalha de papel de uso individual 

 
 

Como higienizar o celular? 
 
Sabemos que o celular é o principal instrumento de trabalho para muitos promotores             
de venda. Por isso, em tempos de Covid-19 é importante que o aparelho esteja              
sempre higienizado para que ele não se torne vetor de transmissão da doença. 
 
Siga as orientações da Sociedade Brasileira de Infectologia para fazer a limpeza.            
Realize essa operação sempre que sentir necessidade ou quando usar celular muito            
tempo. 
 
 



Acompanhe o passo-a-passo: 
 

● Desligue o celular e tire-o da tomada 
● Utilize um pano macio umedecido com álcool 70% (não confundir com álcool            

gel 70%) 
● Passe no celular fazendo movimentos suaves 
● Evite deixar as aberturas do aparelho úmidas. Isso inclui a porta do            

carregamento, entrada do fone de ouvido, microfone e alto-falantes 
● Lembre-se de realizar essa operação sem a capinha do celular 
● Lembre-se de higienizar a capinha da mesma forma 

 
 

Como higienizar o carro? 
 
Para quem precisa se deslocar no dia a dia, o ideal é utilizar carro próprio. Nesse                
caso, a Sociedade Brasileira de Infectologia tem algumas recomendações: 
 

● Passar álcool gel ou álcool 70% em um pano macio para limpar áreas de              
contato como: volante, botões, câmbio e puxadores de porta 

● Aspirar os estofados e borrifar uma solução de sabão neutro e água. Não é              
necessário borrifar muito líquido. Se houver algum excesso, basta aspirar          
com um aspirador próprio 

 
 


