
 
 

 
Cuide-se no ponto de venda! 

 
O trabalho dos promotores de venda é 

essencial para enfrentar o momento de crise 

que estamos passando com os casos de 

Coronavírus (Covid-19). 

 

Entretanto, roteiros, reposições e outras 

atividades no PDV precisam ser realizadas 

em segurança. Pensando nisso, reunimos 

informações de saúde essenciais para o seu 

trabalho em campo. 



As orientações foram produzidas a partir de 

informativos da Sociedade Brasileira de 

Infectologia e do Conselho Federal de 

Farmácia. Acompanhe: 

 

🚿 Lave as mãos: sempre que sair de casa, 

voltar para casa do trabalho, antes e depois 

das refeições e de preparar alimentos. É 

importante manter uma regularidade na 

higienização: ao terminar de abastecer uma 

gôndola e ao manusear caixas dos produtos.  

Se não houver a possibilidade de lavar as 

mãos com água e sabão, a higienização 

deve ser feita com álcool gel 70%. 

 



🏪 Chegando ao ponto de venda, 

permaneça a uma distância mínima de 1 

metro da outra pessoa. 

 

🧼 Se precisar manusear cédulas de 

dinheiro, lave imediatamente as mãos com 

água e sabão ou faça a higienização com 

álcool gel 70%. 

 

😷 A Sociedade Brasileira de Infectologia 

recomenda o uso de máscaras de pano 

como uma forma de barreira mecânica. Ela 

pode diminuir a disseminação do vírus em 

pessoas que não têm sintomas. Lembre-se 

que ela é de uso individual. 



✋ Quanto ao uso de luvas, a 

recomendação é que esses EPIs sejam 

utilizados somente por profissionais da 

saúde. Se houver a necessidade, você deve 

tomar os mesmos cuidados: não tocar o 

rosto com as luvas, pois elas também 

transmitem o vírus. As luvas devem ser 

descartadas com regularidade e o seu uso 

não substitui a higiene das mãos. 

 

👗 Cuidados com as roupas: sempre que 

chegar em casa é indicado trocar a roupa e 

colocar para lavar as peças que tiveram 

contato com a rua. Essa lavagem pode ser 

feita normalmente, com água e sabão. 



🛑 Não é aconselhável misturar as roupas 

da rua aquelas que foram usadas somente 

dentro de casa. Além disso, se houver algum 

familiar com sintomas da doença, as suas 

roupas também devem ser lavadas 

separadamente, incluindo as roupas de 

cama e banho. Se a lavagem não for feita 

imediatamente, o recomendado é que as 

roupas sujas sejam separadas em sacos 

plásticos. Lembrar de higienizar mãos com 

água e sabão ou com álcool gel antes de 

manusear as roupas sujas 

 

🧻 Não se deve falar, espirrar ou tossir 

próximo a alimentos que já estão 

preparados. 



👭 Se precisar entrar em elevadores, 

higienize suas mãos ao entrar e sair. O 

recomendado é que apenas 2 pessoas 

permaneçam no equipamento por vez e sem 

falar. 

 

📲 Desinfete regularmente seus objetos de 

trabalho com álcool 70% (canetas, celular, 

computador, blocos de anotação, etc.). 

 

🚗 Se andar de carro, prefira fazer os seus 

roteiros com carro próprio ou em carros de 

aplicativo. Faça as viagens com as janelas 

abertas, higienize as mãos ao entrar e sair 

do carro e só utilize máscaras se estiver com 

os sintomas do Covid-19. 



🚂 Se precisar utilizar o transporte público, 

higienize as mãos antes de entrar e 

imediatamente ao sair do ônibus. Dentro do 

ônibus, mantenha uma distância mínima de 

1 metro das outras pessoas, não toque nas 

superfícies e permaneça com as janelas 

abertas. Só use máscaras de proteção se 

estiver com algum dos sintomas do 

Covid-19. Não toque no rosto enquanto 

estiver no transporte público. 

 

Com essas dicas você cuida de si mesmo e 

das pessoas que gosta. Obrigado pelo seu 

trabalho! 

 

 


