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TUDO VAI PASSAR



Diante da pandemia que estamos atravessando,                 
a CDL Goiânia apresenta a você uma breve cartilha 

com dicas, cuidados e ações que podem ajudar 
e garantir a tranquilidade social e as atividades 

econômicas na sua empresa.

associado,
Olá

Conte conosco!



• Disponibilize frascos de álcool gel 70% para os clientes e colaboradores.

• Garanta a circulação do ar externo, evitando o uso de ar-condicionado e 
preferencialmente mantendo janelas e portas abertas.

• Use uma máscara caseira. Lave suas máscaras com água, sabão ou                    
água sanitária.

• A melhor recomendação é a higienização das mãos (dedos, unhas, 
punho, palma e dorso) com água e sabão, secando com toalhas de papel, 
ou ainda fazendo a higienização com álcool gel 70%.

Dicas para os cuidados
com funcionários e clientes



• Crie rotina de conversas com todos os colaboradores, com o objetivo de atualizar                 
os dados da COVID-19 e relembrar as medidas de prevenção.

• Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com o antebraço ou um lenço de papel                                       
e descarte-o imediatamente. Se estiver usando máscara, higienize as mãos e  troque-a 
por outra limpa.

• Higienize frequentemente superfícies e objetos como pias, maçanetas, puxadores, 
óculos, chaves, telefone, computadores, mesa, mouse, telefone, canetas, lápis, etc.

• Não compartilhe objetos como copos, talheres, telefones, canetas, grampeadores, 
teclados, mouses, etc.

• Higienize imediatamente as mãos após tocar em maçanetas, botões, mercadorias e 
apoios em geral e evite ao máximo tocar no rosto, principalmente boca, nariz e olhos, 
antes de lavar as mãos.



• Respeite e mantenha a distância segura: 2 (dois) metros, podendo ser reduzido 
para 1 (um) metro se houver o uso de EPIs.

• Use um objeto para apertar botões, como em caixas eletrônicos, elevadores, 
campainhas e interfones.

• Deixe as pessoas do grupo de risco em casa.

• Funcionários que apresentarem sintomas do COVID-19 devem ser orientados            
a procurar os serviços de saúde.



• Separe roupas e calçados a serem usados exclusivamente em casa.
• Defina um local para colocar as roupas e calçados usados na rua.
• Higienize maçanetas e superfícies.
• Mantenha portas e janelas abertas, arejando o ambiente e favorecendo                 
a troca de ar.
• Para higienizar ambientes e superfícies, use água e sabão ou desinfetantes 
que usa costumeiramente. Você também pode usar uma mistura de 
hipoclorito de sódio (água sanitária) e água.
• Deixe uma caixa com tampa na entrada de casa para guardar chaves,
carteira, bolsas e outros objetos usados rotineiramente.
• Separe suas máscaras caseiras limpas e secas em embalagens individuais.
• Separe, para levar com você, uma embalagem plástica para guardar as
máscaras usadas.
• Evite sair com adornos, como anéis, brincos, pulseiras, relógios.

Em casa



• Dê preferência ao cabelo preso.

• Coloque sua máscara antes mesmo de sair de casa, com as mãos higienizadas.

• Tire os calçados antes de entrar em casa. Higienize a sola ou deixe-os ao sol
por no mínimo duas horas. Não use esses calçados dentro de casa.

• Tome banho assim que chegar em casa não tocando em nada até fazer sua
higiene. Se não for possível, higienize todas as áreas expostas, como mãos,
braços, rosto, pescoço, orelhas e nuca.

• Higienize embalagens trazidas da rua (encomendas, compras, alimentos etc.).

• Lave as roupas normalmente antes de usá-las novamente. Caso seja
necessário usar a mesma roupa, deixe-as ao sol por pelo menos duas horas
antes do uso. Atenção: não use essas roupas em casa antes de lavá-las.



• Higienize maçanetas, volante, haste do freio de mão, alavanca do câmbio, 

botões de rádio, do ar-condicionado, dos vidros e alavancas de seta 
com frequência.

• Mantenha uma embalagem pequena de álcool gel para higienizar as mãos.

• Ao voltar para o carro, procure higienizar as mãos antes de entrar.

• Compras e outros objetos devem ser colocados, preferencialmente, 
no porta-malas.

No carro



O Governo do Estado de Goiás, por meio do Decreto Nº 9.653/20, permitiu                               
as seguintes atividades:
1. Farmácias
2. Clínicas de vacinação
3. Óticas
4. Laboratórios de análises clínicas e unidades de saúde, públicas ou privadas 
(exceto as de cunho exclusivamente estético)
5. Cemitérios
6. Serviços funerários
7. Distribuidores e revendedores de gás
8. Postos de combustíveis
9. Supermercados e congêneres (vedado o consumo de gêneros alimentícios                          
e bebidas no local)

Informações importantes do governo no
estado sobre as regras de funcionamento

10. Hospitais veterinários e clínicas veterinárias
11. Estabelecimentos comerciais de fornecimento de insumos e gêneros 
alimentícios para animais
12. Estabelecimentos comerciais que atuem na venda de produtos agropecuários  
13. Agências bancárias e casas lotéricas
14. Produtores e/ou fornecedores de bens ou de serviços essenciais à saúde,                              
à higiene e à alimentação
15. Estabelecimentos industriais de fornecimento de insumos/produtos e prestação 
de serviços essenciais à manutenção da saúde ou da vida humana e animal
16. Serviços de call center restritos às áreas de segurança, alimentação, saúde, 
telecomunicações e de utilidade pública
17. Atividades econômicas de informação e comunicação
18. Segurança privada
19. Empresas do sistema de transporte coletivo e privado (incluindo por aplicativos      
e transportadoras)
20. Empresas de saneamento, energia elétrica e telecomunicações

21. Hotéis e correlatos, para abrigar aqueles que atuam na prestação de serviços 
públicos ou privados considerados essenciais ou para fins de tratamento de saúde, 
devendo ser respeitado o limite de 65% (sessenta e cinco por cento) da capacidade 
de acomodação, ficando autorizado o uso de restaurantes exclusivamente para                  
os hóspedes
22. Atividades de extração mineral
23. Concessionárias de veículos automotores e motocicletas
24. Autopeças e motopeças
25. Oficinas mecânicas
26. Borracharias
27. Estabelecimentos que estejam produzindo, exclusivamente, equipamentos e 
insumos para auxílio no combate à pandemia da COVID-19
28. Escritórios de profissionais liberais (vedado o atendimento presencial ao 
público)
29. Feiras livres de hortifrutigranjeiros (desde de que observadas as boas                     
práticas de operação padronizadas pela Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, vedados o funcionamento de restaurantes e praças de 

alimentação, o consumo de produtos no local e a disponibilização de mesas e 
cadeiras aos frequentadores)
30. Atividades administrativas das instituições de ensino públicas e privadas              
31. Assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade               
32. Construção civil
33. Estabelecimentos comerciais e industriais que forneçam insumos à construção 
civil
34. Atividades comerciais e de prestação de serviço mediante entrega e drive thru 
35. Atividades destinadas à manutenção, à conservação do patrimônio e ao controle 
de pragas urbanas
36. Atividades de suporte, manutenção e fornecimento de insumos necessários à 
continuidade dos serviços públicos e das demais atividades excepcionadas de 
restrição de funcionamento
37. Lava a jatos
38. Lavanderias
39. Salões de beleza e barbearias (com redução de 50% de sua capacidade instalada)
40. Empresas de vistoria veicular;
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41. Restaurantes e lanchonetes instalados em postos de combustíveis situados às 
margens de rodovia (devendo ser respeitada a distância mínima de 2 (dois) metros 
entre os usuários)
42. Transporte aéreo e rodoviário de cargas
43. Transporte intermunicipal de passageiros, inclusive por meio de aplicativos               
44. Transporte interestadual de passageiros (para suporte das atividades 
econômicas autorizadas pelo Decreto)
45. Cartórios extrajudiciais, ressalvados os de protesto (observando as normas 
editadas pela Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de 
Goiás)
46. Atividades de organizações religiosas

Seguem suspensos todos os eventos públicos ou privados, inclusive aglomerações 
em parques e praças, reuniões em áreas comuns de condomínios e uso de piscinas 
e quadras esportivas, atividades de clubes e parques aquáticos. Além disso,                            
a população deverá usar máscaras ao sair de casa. 



E se você está em dúvida sobre a abertura do seu 
estabelecimento, acesse https://www.go.gov.br/home 

e consulte se a atividade de sua empresa foi contemplada 
pelo Decreto 9.653/20 e quais medidas deverão ser 

adotadas por sua empresa para o controle da
propagação do novo coronavírus.



Salve nosso contato

JUNTOS
TUDO VAI PASSAR


