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INTRODUÇÃO 

O presente documento visa apresentar as bases do Plano “Buritis 

Consciente –Retomando a economia do jeito certo”, que orienta a retomada 

segura das atividades econômicas do nosso município. 

O Plano, criado pelas autoridades de saúde do setor de Vigilância em 

Saúde, foi apresentado e aprovado em reunião do Gabinete de Crise, ocorrida na 

data de 08 de maio de 2020, e sugere a retomada das atividades econômicas, 

tendo em vista a necessidade de levar a sociedade, à normalidade, através de 

ações que garantam a segurança da população. 

Buritis Consciente foi baseado nas informações fornecidas pelas 

Secretarias de 

Estado e por diversas Legislações, Notas Técnicas expedidas pela ANVISA, 

decretos municipais de municípios vizinhos, com objetivo de auxiliar o município, 

a agir de maneira correta e responsável, mantendo os bons resultados 

apresentados pela macrorregião do noroeste mineiro na contenção da pandemia 

do novo Coronavírus, até o momento desta publicação. 

Neste sentido, o Plano agrega questões econômicas e, principalmente, 

indicadores relativos à saúde pública, para orientar uma tomada de decisão 

responsável e segura. 

Buritis Consciente, respeitando o federalismo, as competências do Estado, 

propõe uma estratégia baseada em três pilares que se aplicam regionalmente ao 

estado: 

i) retomada da atividade econômica de forma segura; 

ii) tomada de decisão a partir de indicadores de capacidade assistencial e da 

incidência da doença; e 

iii) definição de critérios de funcionamento e protocolos sanitários para o poder 

público, empresas, trabalhadores e cidadãos de forma a garantir o distanciamento 

social e os cuidados necessários para evitar a transmissão da doença. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

Em janeiro de 2020, o mundo foi surpreendido com as informações sobre 

casos de uma infecção que atingiu pessoas em uma província chinesa e que 

rapidamente atingiu populações de países nos cinco continentes levando à 

Organização Mundial de Saúde a decretar situação de pandemia. O Brasil, através 

do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, vem 

monitorando todos os acontecimentos nas várias partes do mundo e 

pesquisadores brasileiros participam ativamente de estudos sobre a ação deste 

novo vírus, o SARS-CoV-2 e ainda em janeiro instituiu o Centro de Operações de 

Emergências em Saúde Pública (COE-nCov) com o objetivo de nortear as ações 

para o enfrentamento da doença (COVID-19) causada pelo novo coronavírus. 

Em relação a cidade de Buritis-MG, foi criado o gabinete de crise e o COES 

(Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública) para discutir, orientar 

e deliberar sobre assuntos relacionados ao Coronavírus, que desde suas 

instituições foram feitas diversas deliberações, como a nº 001/2020 – que dispõe 

sobre medida complementares de proteção a coletividade a serem adotadas para 

o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus no 

munícipio de Buritis-MG, nº 002/2020 – que dispõe sobre medidas 

complementares de proteção a coletividade a serem adotadas para o 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus no 

munícipio de Buritis-MG, nº 003/2020 que altera o caput dos artigos 2º e 4º da 

deliberação que dispõe sobre medidas complementares de proteção a 

coletividade a serem adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde 

pública decorrente do Coronavírus no munícipio de Buritis-MG, nº 004/2020 

retifica a data da deliberação 003/2020, nº 005/2020 que revoga o caput do art. 

2º da deliberação 001/2020, nº 006/2020 que altera e complementa a 

deliberação nº 05 de 27/03/2020 em atendimento ao oficio nº 210/2020/JCOM 

– Promotoria de Justiça, nº 008/2020 que altera redação do inciso I do artigo 2º 

e do artigo 4º da deliberação 001/2020 e dá outras providências.  

O município vem diariamente informando a população sobre os números 

de casos relacionados ao COVID 19 através de boletins epidemiológicos 
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publicados na mídia que segue em anexo, neste mesmo contexto, os números de 

casos suspeitos e em investigação tiveram uma diminuição a partir do dia 

23/04/2020, sendo na  data 06/05/20:  05 casos suspeitos, 06 em investigação 

(que são contatos próximos com casos suspeitos, mas não apresentam sintomas 

até o momento), 0 confirmados e 0 óbitos, com esse intuito e cautela, 

flexibilizamos os estabelecimentos com protocolos de higiene e boas práticas 

para retornar o funcionamento destes mesmos.   

O município de Buritis-MG faz parte do noroeste de Minas Gerais 

juntamente com demais cidades, tendo como sede da Gerência Regional de 

Saúde que engloba 12 municípios mineiros a cidade de Unaí-MG que também é 

nossa microrregião de saúde e tendo como macrorregião a cidade de Patos de 

Minas-MG. 

 

Componente: Vigilância em Saúde (ações) 

 Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto aos serviços de 

saúde. 

 Revisar as definições de vigilância sistematicamente, diante de novas evidências 

ou recomendações da OMS.  

  Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos 

suspeitos para infecção humana por COVID-19.  

  Fortalecer os serviços de saúde para a detecção, notificação, investigação e 

monitoramento de prováveis casos suspeitos para infecção humana pelo COVID-

19, conforme a definição de caso estabelecida, no devido sistema de informação 

orientado pelo MS.  

 Articular com a rede de serviços públicos e privados de atenção à saúde o 

aprimoramento e a detecção de possíveis casos suspeitos nos serviços de saúde.  

  Emitir alertas para as unidades de saúde sobre a situação epidemiológica global, 

com orientações para a preparação de resposta, com medidas de prevenção e 

controle para a infecção humana pelo COVID-19.  

 Monitorar o comportamento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG), nos sistemas de informação da rede, para 

permitir avaliação de risco e apoiar a tomada de decisão.  
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 Monitorar semanalmente a rede de Unidades Sentinelas de SG e SRAG.  

  Sensibilizar os profissionais de saúde e população em relação à etiqueta 

respiratória e higiene das mãos. 

JUSTIFICATIVA 
Tendo em vista o cenário atual do noroeste mineiro e especificamente do 

município de Buritis, é notório que as medidas de isolamento e distanciamento 

adotadas pelo governo municipal até o momento tiveram um expressivo impacto 

positivo no quantitativo de casos notificados de COVID-19 e na postergação do 

pico de novos casos suspeitos. Buritis conta com 05 casos suspeitos, 11 pessoas 

sendo monitoradas pela secretária municipal de saúde, 00 óbitos, 00 casos 

confirmados e 03 amostras coletadas negativas, (dados de 06/05/2020), 

posicionando-se entre os melhores municípios do país no enfrentamento da 

pandemia.  

As medidas adotadas pelo município tais como: criação do gabinete de 

crise, através do Decreto nº 1.060 de 20/03/2020; barreira sanitária nas entradas 

do município; toque de recolher instituído pela Nota Técnica Municipal 

nº01/2020, fiscalizações sanitárias nos estabelecimentos comerciais para 

cumprimento da Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº17, de 22 

de março de 2020 e Lei nº23.636/2020 de 17/04/2020; criação do Plano 

Municipal de Contingência, som volante com informativo de “Fique em Casa”, 

equipes de saúde informando e orientando toda a população em mídias sociais, 

rádio e tv local, readequação de horário de funcionamento das Unidades Básicas 

de Saúde, confecção de boletins epidemiológicos diários para informação dos 

dados aos munícipes, recomendação a toda população de Buritis a “usar máscara” 

e aquisição de 60 unidades de testes rápidos através da pactuação com a 

Gerência Regional de Saúde (GRS) Unaí- MG.  

 

RECOMENDAÇÕES 

1. De acordo com a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 

nº17/2020 e Lei nº23.636/2020: As igrejas, templos religiosos, similares e 



 

9 
 

outras entidades poderão funcionar durante este período de enfrentamento ao 

Covid-19, desde que cumpram o estabelecido:  

I - Deverá ser calculada distância, considerando o tamanho do espaço e/ou salão 

onde se reúne o público de modo que haja um distanciamento entre os assentos 

numa proporção de uma pessoa a cada 4 m₂, (quatro metros quadrados) e um 

distanciamento entre as pessoas de no mínimo 2m (dois metros) ou com público 

inferior a 30 (trinta) pessoas; 

II - Os lugares de assento deverão ser disponibilizados de forma alternada entre 

as fileiras e bancos, guardando o distanciamento previsto no inciso anterior, 

devendo se for o caso nos (bancos ou assentos fixos), haver o bloqueio de forma 

física daqueles que não puderem ser ocupados; 

III - Priorização de trabalho remoto para os setores administrativos; 

IV - Adoção de medidas internas, especialmente aquelas relacionadas à saúde no 

trabalho, necessárias para evitar a transmissão do coronavírus no ambiente de 

trabalho; 

V - As pessoas que acessarem e saírem dos estabelecimentos indicados no caput 

acima, deverão realizar a higienização das mãos com álcool-gel 70% (setenta por 

cento), colocadas em dispensadores e disponibilizadas em pontos estratégicos 

como na entrada e na saída, da secretaria, confessionários, corredores, para uso 

dos fiéis, religiosos e colaboradores; 

VI - O atendimento aos integrantes dos grupos de risco como idosos, hipertensos, 

diabéticos e gestantes deverá ser realizado exclusivamente em domicílio, de 

forma a evitar a exposição destas pessoas a fim de reduzir o risco de transmissão 

da COVID-19; 

VII - Manter todas as áreas ventiladas (portas e janelas abertas), incluindo, caso 

exista, os locais de alimentação; 

VIII - Deverá ser intensificada a higienização das mãos, principalmente antes e 

depois do atendimento a cada pessoa, após uso do banheiro, após entrar em 

contato com superfícies de uso comum como balcões, corrimãos, instrumentos 

musicais e etc; 

IX - Realizar procedimentos que garantam a higienização contínua dos 

estabelecimentos indicados acima, intensificando a limpeza das áreas com 
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desinfetantes próprios para a finalidade e realizar frequente desinfecção com 

álcool 70% (setenta por cento), quando possível, sob fricção de superfícies 

expostas, como maçanetas, mesas, teclado, mouse, materiais de escritório, 

balcões, corrimãos, interruptores, elevadores, banheiros, lavatórios, pisos, entre 

outros;  

X – Recomenda-se o uso de máscaras para todas as pessoas, colaboradores das 

igrejas e membros, devendo as entidades disponibilizarem para todos os 

colaboradores as referidas máscaras durante a realização das atividades; 

XI - Durante os atendimentos deverá ser mantida a distância mínima de 2m (dois 

metros) entre as pessoas; 

XII - Se algum dos colaboradores apresentar sintomas de contaminação pelo 

COVID-19 deverá buscar orientações médicas, bem como ser afastado do 

trabalho e do atendimento ao público, pelo período mínimo de 14 (quatorze) dias, 

ou conforme determinação médica, sendo que as autoridades de saúde devem 

ser imediatamente informadas desta situação; 

XIII - Os responsáveis pelos estabelecimentos mencionados acima devem 

orientar aos frequentadores a não participarem dos eventos, caso apresentem 

sintomas de resfriados/gripe; 

XIV - Fica vedada a realização de barraquinhas, festividades juninas e similares. 

Parágrafo único. Durante as reuniões que se refere o caput deste artigo, deverá 

haver disponibilização de álcool gel 70% (setenta por cento) para todos os 

presentes, recomendação do uso de máscaras. Não é recomendado a 

participação de pessoas que compõe o grupo de risco e é vedado o oferecimento 

de alimentos e bebidas. 

 

2. Segundo a RDC nº216/2004, Nota Técnica nº23/2020, Lei nº23.636/2020, 

Nota Técnica nº18/2020/SEI/GIALI/GGFIS/DIRE4/ANVISA: Ficam 

estabelecidas as normativas de funcionamento de serviços de alimentação 

(restaurantes, cafeterias, pizzarias, lanchonetes, padarias, confeitarias, bares, 

lojas de conveniência e afins), que poderão funcionar durante o período de 

enfrentamento da pandemia causada pela COVID-19, desde que cumpridas as 

seguintes orientações:  
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I - Deverá ser calculada distância, considerando o tamanho do espaço e/ou salão 

onde se reúne o público de modo que haja um distanciamento entre os assentos 

numa proporção de uma pessoa a cada 4 m₂, (quatro metros quadrados) e um 

distanciamento entre às pessoas de no mínimo 2m (dois metros); 

II - Os locais disponíveis para assento deverão estar sinalizados de forma 

adequada para fácil identificação por parte dos clientes; 

III - Somente os clientes que estiverem de máscaras poderão acessar o 

estabelecimento; 

IV - O estabelecimento deve fornecer na entrada e saída álcool gel 70% (setenta 

por cento) para os clientes; 

V - Manter os talheres embalados individualmente, e manter os pratos, copos e 

demais utensílios protegidos; 

VI - Os estabelecimentos só poderão servir pratos à la carte ou prato executivo, 

no horário de almoço, sendo de 11h (onze horas) às 15h (quinze horas), e ainda: 

a) é livre o horário de entrega por delivery; 

b) o estabelecimento poderá realizar entregas no balcão, durante seu horário de 

funcionamento; 

c) os restaurantes e similares deverão seguir as regras gerais contidas no Plano 

Municipal, como controle de fluxo de pessoas, fornecimento de álcool em gel, 

local para higiene das mãos, uso de máscaras e outras medidas que evitem a 

circulação do novo coronavírus; 

d) fica vedado atendimento do tipo self-service. 

 

VII - Eliminar galheteiros, saleiros, açucareiros, ou qualquer outro 

alimento/tempero que seja acondicionado dessa forma, provendo sachês para 

uso individual; 

VIII - Não oferecer produtos para degustação; 

IX - Intensificar a higiene e manter os ambientes ventilados naturalmente, 

incluindo os locais de alimentação dos trabalhadores e os locais de descanso; 

X - Aumentar a frequência de higienização de superfícies (mesas, cadeiras, 

maçanetas, café e balcões) do estabelecimento bem como os procedimentos de 

higiene da cozinha e do (s) banheiro (s); 
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XI - Os responsáveis pelo estabelecimento devem fazer orientações aos 

trabalhadores sobre a correta higienização das instalações, equipamentos, 

utensílios e higiene pessoal; 

XII - Os trabalhadores devem ser orientados a intensificar a higienização das 

mãos e antebraços, principalmente antes e depois de manipularem alimentos, 

após tocarem o rosto, nariz, olhos e boca, após uso de sanitários e após tocar em 

dinheiro ou cartões de banco; 

XIII - Disponibilizar álcool 70% (setenta por cento) no caixa para higienização das 

mãos dos clientes e dos trabalhadores; 

XIV - Os saneantes utilizados devem estar devidamente regularizados junto a 

ANVISA e o modo de uso deve seguir as instruções descritas nos rótulos dos 

produtos; 

XV - Organizar as filas de caixa e de atendimento mantendo a distância mínima 

de 2m (dois metros) entre os clientes; 

XVI - A máquina de pagamento por cartão deve ser higienizada com álcool 70% 

(setenta por cento) após cada uso, podendo ser revestida de plástico filme, 

devendo haver ainda a higienização de computadores, teclados e outros 

equipamentos que sejam tocados com frequência; 

XVII - Os responsáveis pelo estabelecimento devem fazer orientações aos 

funcionários sobre a correta higienização do estabelecimento e higiene pessoal; 

XVIII - Os trabalhadores e colaboradores não devem cumprimentar as pessoas, 

sejam colegas de trabalho ou clientes, com apertos de mãos, abraços, beijos ou 

outros tipos de contato físico; 

XIX - Os trabalhadores e colaboradores devem manter os cabelos presos e não 

utilizar bijuterias, joias, anéis, relógios e outros adereços para assegurar a correta 

higienização das mãos; 

XX - Ficam recomendadas as seguintes medidas para a utilização dos serviços de 

alimentação pelos clientes: 

a) fique em casa sempre que possível e dê preferência ao sistema delivery (tele 

entrega), compra por telefone ou pela internet; 

b) em caso de sintomas gripais ou resfriados, não saia de casa; 
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c) recomenda-se que os clientes devem usar máscara ao entrar no 

estabelecimento, devendo retirar apenas no momento da refeição, colocando-a 

novamente após o término; 

d) ao entrar no estabelecimento realizar a higienização das mãos com álcool 70% 

(setenta por cento), por no mínimo 20 (vinte) segundos, ou água e sabonete 

líquido por no mínimo 30 (trinta) segundos; 

e) quando possível, realizar o pagamento na mesa, diminuindo o contato com o 

funcionário do caixa; 

f) permaneça no estabelecimento o menor tempo possível; 

g) evite conversar, manusear o telefone, tocar o rosto, nariz, olhos e boca durante 

o tempo de sua permanência no interior do estabelecimento; 

h) se for do grupo de risco não saia de casa, peça ajuda a um familiar, amigo ou 

vizinho sem ter contato físico com a pessoa; 

i) ao tossir ou espirrar cobrir nariz e boca com um lenço, descartá-lo 

imediatamente e realiza a higienização correta das mãos. Caso não tenha 

disponível um lenço descartável, cobrir nariz e boca com o braço flexionado 

(prática da etiqueta respiratória); 

j) fica vedado o funcionamento de áreas recreativas para crianças (espaços kids); 

e 

k) ao chegar em casa, higienizar as mãos e antebraço com água e sabão e 

higienizar de forma adequada os produtos e as embalagens com compras de 

estabelecimentos comerciais. 

XXI – Recomenda-se o uso de copos, pratos e talheres descartáveis destinados a 

todos os clientes; 

XXII – Os estabelecimentos que manipulam e servem alimentos terão horário de 

funcionamento até as 22h:00min e após este horário livre demanda para delivery. 

 

3. Quanto aos trabalhadores dos estabelecimentos: 

a) os trabalhadores devem usar máscaras durante todo o turno de trabalho, 

realizando a troca sempre que necessário; 

b) os trabalhadores devem evitar conversar, tocar o rosto, nariz, boca e olhos 

durante as atividades de manipulação de alimentos; 
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c) seguir a etiqueta da tosse, que orienta que ao tossir ou espirrar deve-se cobrir 

o nariz e a boca com um lenço descartável, descartá-lo imediatamente e realizar 

higienização das mãos. Caso não tenha disponível um lenço descartável cobrir o 

nariz e boca com o braço flexionado; 

d) caso a atividade necessite de mais de um trabalhador ao mesmo tempo manter 

a distância mínima entre eles de 2m (dois metros), sendo que todos deverão usar 

máscaras; 

e) disponibilizar álcool gel 70% (setenta por cento), em cada posto de trabalho, 

devendo ser orientada e estimulada à sua utilização pelos trabalhadores; 

f) manter ventilados, dentro do possível, todos os postos de trabalho; 

g) recomendar que os trabalhadores não retornem às suas casas com suas roupas 

de trabalho quando estes utilizarem uniformes; 

h) realizar diariamente procedimentos que garantam a higienização do ambiente 

de trabalho, intensificando a limpeza com desinfetantes próprios para a 

finalidade, bem como a desinfecção com álcool 70% (setenta por cento) de 

maçanetas, corrimãos e interruptores; 

i) os lavatórios dos locais para refeição e sanitários deverão estar providos de 

sabonete líquido, toalha de papel e álcool 70% (setenta por cento); 

 j) adotar medidas internas relacionadas à saúde do trabalhador, necessárias para 

evitar a transmissão do Coronavírus no ambiente de trabalho, priorizando o 

afastamento, sem prejuízo de salários, dos trabalhadores pertencentes a grupos 

de risco, tais como pessoas com idade acima de 60 (sessenta) anos, hipertensos, 

diabéticos, gestantes ou portadores de doenças crônicas que também justifiquem 

o afastamento; 

k) a utilização de toucas será obrigatória para as atividades que envolvam a 

preparação de alimentos; 

l) adotar a modalidade de trabalho remoto para os setores administrativos, 

sempre que possível; e 

m) na ocorrência de sintomas gripais, deverão buscar orientações médicas, bem 

como serem afastados do trabalho, pelo período mínimo de 14 (quatorze) dias, 

ou conforme determinação médica, sendo que as autoridades de saúde devem 

ser imediatamente informadas desta situação. 
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4. De acordo com Nota Técnica COES MINAS COVID-19 nº27/2020 de 

28/04/2020: Quanto à realização de velórios, deverão funcionar com o 

cumprimento das seguintes condições: 

I - utilizar água, sabão, papel toalha e álcool em gel a 70% (setenta por cento) para 

higienização das mãos durante todo o velório; 

II - a urna funerária deverá ser colocada em local aberto e ventilado; 

III - evitar, especialmente, a presença de pessoas que pertençam ao grupo de risco 

para agravamento da Covid-19: idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, 

lactantes, portadores de doenças crônicas; 

IV - é recomendado o uso de máscara durante todo o período que a pessoa 

permanecer no Velório; 

V – evitar o consumo de alimentos durante a realização do funeral; 

VI - a cerimônia de sepultamento não deve contar com aglomerado de pessoas, 

respeitando a distância mínima de, pelo menos, 2 m (dois metros) entre elas, bem 

como outras medidas de isolamento social e utilização da máscara de proteção; 

VII - recomenda-se que seja evitado a realização de velórios em residências neste 

período de enfrentamento ao COVID 19, e excepcionalmente, caso aconteça, 

todas as normas de higienização, distanciamento, não aglomeração de pessoas, 

uso obrigatório de máscara e álcool gel 70% (setenta por cento) deverá ser 

observado; 

VIII - dentro do veículo público que realiza o translado de pessoas, durante este 

período de enfrentamento ao COVID 19, é obrigatório o distanciamento entre as 

pessoas, o uso de máscaras e de álcool gel 70% (setenta por cento), na entrada e 

na saída do veículo; 

IX- o contato físico deve ser evitado; 

X - com relação aos velórios e funerais de pacientes confirmados ou suspeitos da 

COVID-19, recomenda-se: 

a) manter a urna funerária fechada durante todo o velório e funeral, evitando 

qualquer contato físico (toque/beijo) com o corpo do falecido em qualquer 

momento post-mortem; 
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b) evitar, especialmente, a presença de pessoas que pertençam ao grupo de risco 

para agravamento da COVID-19: idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, 

gestantes, lactantes, portadores de doenças crônicas; 

c) não permitir a presença de pessoas com sintomas respiratórios, observando a 

legislação referente à quarentena e internação compulsória no âmbito da 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) pela COVID-19; 

d) caso seja imprescindível, elas devem usar máscara cirúrgica comum ou caseira, 

permanecer o mínimo possível no local e evitar o contato físico com os demais; 

e) evitar o consumo de alimentos durante a realização do funeral. Para bebidas, 

devem-se priorizar o uso de copos descartáveis; 

f) os velórios por morte confirmada ou suspeitos em decorrência de COVID -19 

terão duração de 1(uma) hora, exclusivamente, em cemitérios. 

 

XI - já os demais velórios, terão duração de no máximo 8 (oito) horas. 

XII - a cerimônia de sepultamento não deve contar com aglomerado de pessoas, 

respeitando a distância mínima de, pelo menos, 2 m (dois metros) entre elas, bem 

como outras medidas de isolamento social e de etiqueta respiratória; 

XIII - recomenda-se que o enterro ocorra com no máximo 10 (dez) pessoas, não 

pelo risco biológico do corpo, mas sim pela contraindicação de aglomerações; 

XIV - os falecidos devido à COVID-19 podem ser enterrados ou cremados; e 

XV - fica vedado o cortejo fúnebre.  

 

5. Conforme a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 

17/2020, art. 8, item I, II e III: Os estabelecimentos devem realizar a higienização 

frequente das maçanetas, torneiras, corrimãos, mesas, cadeiras, teclados, 

computadores, botões de elevadores, telefones, e todas as superfícies metálicas 

constantemente com álcool gel 70% (setenta por cento), e deverão ainda: 

I - reforçar os procedimentos de higiene de todos os ambientes, como depósitos, 

sanitários e áreas de circulação de clientes; 

II - sistematizar a limpeza do local (piso, parede, balcão e outras superfícies), 

sendo recomendado a utilização a base de cloro para piso e álcool gel 70% 

(setenta por cento) para as demais superfícies; 
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III - evitar o uso de ar condicionado e ventiladores; e 

IV - não utilizar bebedouros coletivos, e caso, o estabelecimento possua os 

mesmos deverão ser lacrados e não utilizados por trabalhadores e clientes. 

 

6. Os salões de beleza, barbearias, clínicas de estética e similares 

poderão funcionar nas seguintes condições: 

I - Intensificar a higienização diária: limpar todas as superfícies, maçanetas, 

balcão, recepção e bancadas com álcool 70% (setenta por cento); 

II - cientificar os funcionários da obrigatoriedade da lavagem das mãos e da 

utilização do álcool gel 70% (setenta por cento); 

III - ofertar álcool em gel 70% (setenta por cento) para todos os clientes na 

entrada do estabelecimento e a todos os parceiros e colaboradores nas 

bancadas de atendimento; 

IV - aumentar a distância entre as cadeiras e lavatórios para no mínimo 2m 

(dois metros); 

V - os atendimentos devem ser mediante agendamento prévio, com observância 

de intervalo de tempo suficiente para que não permaneça cliente na sala de 

espera; 

VI - higienizar cadeiras (inclusive braços), lavatórios, macas (camas) e outros 

equipamentos a cada troca de cliente; 

VII - Durante os atendimentos ser observada a proporção de 1 (um) cliente 

para 1 (um) profissional; 

VIII - reforçar a troca de toalhas e capas a cada cliente. Se o material da capa 

for plástico higienizá-la a cada troca de cliente, mas recomenda-se o 

estabelecimento possuir várias capas; 

IX- reforçar o uso da autoclave; 

X - as embalagens de materiais perfurocortantes devem ser abertas na frente 

do cliente e após o seu uso descartá-los adequadamente; 

XI - lavar as mãos e utilizar álcool gel 70% (setenta por cento) após contato 

com clientes, procedimentos e contatos com demais pessoas; 

XII - o profissional deverá usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s): 

máscara, luvas, óculos de proteção e gorro; 
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XIII - fazer o uso de materiais descartáveis ou quando possível que a cliente 

seu próprio material de casa; 

XIV - cabeleireiros (as), barbeiros e maquiadores (as): higienizar pentes, escovas 

e pincéis a cada cliente com borrifadores de álcool e água e sabão; 

XV - cabeleireiros (as) e barbeadores: realizar a lavagem do cabelo do cliente antes 

de manipulá-lo; 

XVI - espaços de bronzeamento: distanciamento de 2m entre as macas (camas); 

XVII - salões e profissionais que vendem produtos de beleza optar pela 

venda vil line e tele entrega; e 

XVIII – Manter o ambiente com ventilação natural (janelas e portas abertas) e 

verifica-se os ares condicionados e climatizadores estão com os filtros limpos e a 

manutenção em dia; 

XIX – Recomenda-se o uso de máscaras descartáveis ou caseiras aos clientes. 

 

7. As atividades realizadas em academias, stúdios, pilates e similares 

poderão funcionar sob as seguintes condições: 

I - tomar cuidado com a intensidade e o volume dos exercícios, já que o excesso 

de esforço pode acabar tendo o efeito contrário e ocasionar um 

enfraquecimento do sistema imunológico; 

II - pessoas que se enquadram no grupo de risco, com baixa imunidade ou 

que tiveram contato com casos suspeitos nos últimos 14 (quatorze) dias, 

não estarão autorizados a frequentar o espaço, conforme recomendação do 

Ministério da Saúde. Neste caso, o profissional deve prescrever exercícios para 

serem realizados em casa; 

III - os funcionários e/ou clientes que estiverem com febre ou 

sintomas de gripe serão afastados e orientados a entrar em contato com a 

teleorientação do COVID-19, nos telefones das Unidades Básicas de Saúde de 

referência, PSI Israel Pinheiro (9.9814-9501), PSF São João (9.99351031), PSF 

Canaã (9.9733-9060), PSF Taboquinha (9.9940-4242), PSF Veredas (9.9946-

8645) e PSF Centro (9.9834-2018); 

IV - intensificar a higienização diária: limpar todas as superfícies, maçanetas, 

balcão, recepção e bancadas com álcool 70% (setenta por cento); 
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V - ofertar álcool em gel 70% (setenta por cento) para todos os clientes na entrada 

do estabelecimento e a todos os parceiros e colaboradores nas bancadas de 

atendimento; 

VI - cientificar os funcionários sobre a obrigatoriedade da lavagem das mãos, 

da utilização do álcool gel 70% (setenta por cento); 

VII - as academias devem solicitar aos alunos que ao chegarem, lavem as mãos 

com água e sabão, com duração não inferior de 20 (vinte) a 30 (trinta) segundos, 

na forma orientada pelo Ministério da Saúde; 

VIII - orientar funcionários e alunos a evitar tocar o rosto, especialmente 

mucosas, boca, nariz e olhos, mesmo após o uso do álcool gel 70% (setenta por 

cento) ou lavagem das mãos; 

IX - não compartilhar objetos de uso pessoal como garrafas de água e toalhas 

de rosto, além de talheres e máscaras; 

XI – Os estabelecimentos devem realizar a higienização periódica e constante dos 

seus equipamentos – disponibilizar tolhas descartáveis e álcool 70 % (setenta por 

cento) para higienização do aparelho pelo aluno ou professor antes de iniciar o 

exercício em cada aparelho; 

XII – higienizar com frequência os bebedouros utilizando álcool 70% (setenta 

por cento) ou hipoclorito de sódio e disponibilização de copos descartáveis; 

XIII – disponibilizar álcool gel 70 % (setenta por cento) em pontos estratégicos 

para o uso dos alunos e colaboradores; 

XIV – as academias e os profissionais devem solicitar aos seus alunos a 

higienização das mãos ao mudarem de estação ou de equipamento; 

XV – os profissionais deverão usar máscara durante todo o expediente, 

seguindo todas as recomendações do Ministério da Saúde, como trocar a 

cada duas horas; 

XVI – não deverá ser realizado revezamento de alunos no mesmo aparelho; 

XVII – professores e clientes deverão manter uma distância segura entre si, 

inclusive os equipamentos devem estar disponibilizados para utilização 

respeitando a distância mínima de 2 m (dois metros); 
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XVIII – ficam suspensas as aulas coletivas, como por exemplo, as de ginástica, 

treinamento funcional, natação, hidroginásticas, lutas, danças, balé, jump, 

zumba, poli dance, etc.; para redução do potencial de transmissão do Covid -19; 

XIX – não deverão ser realizadas atividades de alongamento com o contato 

físico entre o professor e o aluno ou entre dois alunos, podendo ser realizado 

através de demonstração do profissional; 

XX – os estabelecimentos supracitados deverão manter a ventilação natural, com 

portas e janelas abertas. 

 Todos os treinos (aulas) deverão ter duração de no máximo 40 

(quarenta) minutos, sendo que os inícios das atividades deverão se dar em 

hora fechada, por exemplo: inicia-se às 8h:00min e termina 8h:40min. 

Parágrafo único. Deverá haver um intervalo vinte minutos entre uma aula e 

outra para higienização dos equipamentos e do local. 

 Os Stúdios e academias deverão funcionar com a redução de 6 (seis) para 

3 (três) alunos e um professor para cada, observando o espaçamento de 100 m2 

(100 metros quadrados) para cada 4 pessoas. 

 Os espaços para realização de atividades de Pilates deverão funcionar 

com redução de 2 (dois) alunos por professor e com um limite de dois professores 

no local, observando o espaçamento de 2 m2 (dois metros quadrados) por aluno. 

 Parágrafo único. Ficam suspensas as aulas em grupo. 

 

8. Conforme a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 

nº17/2020 e Nota técnica n°10/SES/SUBVS-SVS-DVAA/2020: Os 

supermercados e congêneres, além das medidas estabelecidas nos decretos 

anteriores deverão adotas as seguintes medidas: 

I - estabelecer horários especiais e determinados exclusivamente para 

atender clientes que pertençam ao grupo de risco - aqueles com idade igual ou 

superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes e pessoas com doença crônica 

ou o grupo prioritário citado ter preferências nas filas; 

II - evitar ações e promoções abruptas e instantâneas de produtos, que possam 

gerar filas e aglomerações; 
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III - disponibilizar aos clientes e funcionários recipientes com álcool-gel ou 

líquido a 70% (setenta por cento) na entrada e em locais estratégicos e visíveis 

em todo o estabelecimento; 

IV - instalar marcações de posição para clientes nas filas de 

atendimentos, respeitando a distância mínima de 2m (dois metros) entre as 

pessoas, através de sinalizadores de cor visível e destacada, colados no piso da 

área interna dos estabelecimentos; 

V - instalar barreiras físicas de proteção nos caixas; 

VI - providenciar equipamento de proteção tipo máscara facial para 

todos os funcionários; 

VII - higienizar, após cada cliente, os caixas, esteiras e máquinas para 

pagamento com cartão; 

VIII - higienizar carrinhos e cestas de compras, após serem utilizados, antes 

de disponibilizá-los aos próximos clientes; 

IX - intensificar as ações de limpeza no estabelecimento, em especial 

com higienização contínua de pisos, banheiros e elevadores, 

preferencialmente com água sanitária ou outro produto saneante; 

X - tomar providências para manter o distanciamento entre os consumidores 

no interior do estabelecimento, para evitar a aglomeração de pessoas, 

enquanto realizam com as ou aguardam atendimento; 

XI- providenciar o controle de acesso, mantendo funcionários para organizar filas 

de entrada, através de sinalizadores de cor visível e destacada, colados no piso da 

área externa, com distância mínima de 2 m (dois metros), zelando para que o 

ingresso de pessoas seja feito em número proporcional a capacidade de 

atendimento do estabelecimento.  

 

9. O funcionamento das agências bancárias, lotéricas, instituições 

financeiras credenciadas e similares está condicionado ao cumprimento das 

seguintes determinações: 

I - providenciar o controle de acesso, mantendo funcionários para organizar 

as filas de entrada nos estabelecimentos, através de sinalizadores de cor visível 

e destacada, colados no piso da área externa com distância mínima de 2m (dois 
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metros), zelando para que o ingresso de pessoas seja feito em número 

proporcional à disponibilidade de atendentes ou caixas eletrônicos, de forma a 

evitar aglomerações em seu interior e na área externa; 

II - manter em todo atendimento, presencial ou mediante uso de caixas 

eletrônicos, a distância mínima de 2m (dois metros) entre clientes/usuários, 

através de sinalizadores de cor visível e destacada, colados no piso do interior 

das agências; 

III - instalar barreiras físicas de proteção nos guichês de atendimento; 

IV - estabelecer horários especiais e determinados exclusivamente para 

atender clientes que pertençam ao grupo de risco - aqueles com idade igual ou 

superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes e pessoas com doença crônica; 

V - determinar que todos os funcionários intensifiquem a higienização com 

álcool-gel ou líquido a 70% (setenta por cento), principalmente antes e depois 

do atendimento de cada cliente, e que utilizem máscara descartável ou caseira; 

VI - real izar procedimentos que garantam a higienização contínua •  

do estabelecimento, intensificando as ações de limpeza, em especial com 

higienização periódica de pisos, banheiros, portas giratórias e elevadores, 

preferencialmente com água sanitária ou outros produtos saneantes; 

VII - disponibilizar funcionário para higienização dos caixas eletrônicos, 

máquinas de cartão, bancadas, estação de atendimento ao público, com 

álcool gel 70% (setenta por cento) com a maior frequência possível; 

VIII - manter comunicado afixado em local visível nas áreas de 

autoatendimento, orientando para que os usuários façam higienização das 

mãos, antes e após o uso dos caixas eletrônicos, com disponibilização de 

álcool gel 70 % (setenta por cento); 

IX - afastar das funções de contato direto com o público em geral os 

funcionários que se enquadrem no grupo de risco - aqueles com idade igual 

ou superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes e pessoas com doença 

crônica; 

X - divulgar, na entrada e no interior do estabelecimento, medidas de 

prevenção e enfrentamento do coronavírus; e 

XI - providenciar meios de agendamento prévio para o atendimento presencial. 
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10. Feiras livres da agricultura familiar (hortigranjeiros), poderão 

funcionar nas seguintes condições:  

I - a participação de comerciantes e funcionários enquadrados no grupo de risco 

de contaminação da COVID-19 é proibida; 

II - realização das feiras em espaço público aberto e arejado, afastado de 

residências; 

III- em caso excepcional de realização de feiras em locais fechados, deve-se 

manter os ambientes bem ventilados; 

IV- os feirantes devem utilizar: máscaras de proteção individual e luvas 

descartáveis durante todo o período das feiras livres da agricultura familiar;  

V- uso de álcool gel para higienização das mãos frequentemente pelos feirantes; 

VI - espaçamento entre as barracas: no mínimo 3 m (três metros); 

VII - o consumidor está proibido de encostar em qualquer produto exposto à 

comercialização; 

VIII - de preferência, em embalar os produtos para colocá-los à venda; 

IX - o consumidor deve realizar inspeção visual das mercadorias e solicitar ao 

feirante que as colete, embale (se necessário) e entregue os produtos específicos 

que deseja adquirir; 

X - funcionários e comerciantes devem evitar tocar rosto, nariz, boca e olhos. 

Caso isso ocorra, devem realizar imediata higienização das mãos com água e 

sabonete e/ou álcool gel 70 % (setenta por cento); 

XI - cada barraca deve ter um dispositivo com álcool gel 70% setenta por cento, 

luvas descartáveis e papel toalha para uso dos feirantes; 

XII - cada barraca deve ter um dispositivo com álcool gel 70% para uso dos 

clientes; 

XIII - os comerciantes, funcionários e ajudantes com sintomas respiratórios 

(tosse, coriza, espirros, falta de ar e febre) não devem permanecer na Feira Livre; 

XIV - recomenda-se evitar aglomerações de pessoas nas feiras, manter a distância 

mínima de 2m (dois metros) entre pessoas; 

XV - É vedado as barraquinhas que comercializam bebidas alcoólicas.  
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XVI – As feiras aos domingos funcionarão de 05:00 ás 10:00 horas e ás quartas 

feiras de 13:00 ás 17:00 horas. 

 

                  CONCLUSÃO 
Concluímos que, este protocolo municipal sobre as recomendações para 

flexibilização dos estabelecimentos comerciais em Buritis-MG deve ser seguido 

integralmente para controle dos casos suspeitos de Covid - 19 e reabertura dos 

comércios. Ressaltamos que a não adesão do protocolo, os estabelecimentos 

serão fechados. Finalizamos que se houver aumento de casos suspeitos de 

síndromes gripais, as recomendações serão revistas para melhor prevenir a 

população contra o coronavírus.  
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