
PROTOCOLOS SANITÁRIOS 
Protocolos setoriais
I. Setor: Agricultura e agroindústria
Subsetores:
1. Agroindústria, indústria alimentícia, bens de consumo e produção 
de insumos................................................................................................................
2. Distribuição...........................................................................................................
3. Feiras, entrepostos e mercados....................................................................
4. Produção agropecuária....................................................................................
5. Transporte e logística.......................................................................................
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1. HIGIENE PESSOAL 

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA CLIENTES 

Reforçar a higienização das mãos com água e sabão 
(se não estiver disponível, com álcool gel 70%) dentro 
das unidades, com intervalos definidos para cada setor, 
além das situações usuais, como após o uso de 
banheiro e sujeira visível nas mãos. 

 
 

Recomendável 

 
 

N/A 

Promover o uso de máscaras (e protetores faciais, 
quando aplicável) e luvas para os funcionários que 
trabalham nas linhas externas e internas e que 
estão em contato direto com os fornecedores e 
clientes, além das situações usuais. 

 
 

Recomendável 

 
 

N/A 

 
 

2. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES 

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA CLIENTES 

Realizar a higienização de pisos, paredes e quais- 
quer equipamentos em contato direto com ali- 
mentos e outros produtos. 

 

Recomendável 

 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. DISTANCIAMENTO SOCIAL 

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA CLIENTES 

Implementar a prática do autosserviço de itens 
perecíveis, como açougue, padaria e frios, de 
modo a evitar as filas, sempre que possível. 

 

Recomendável 

 

N/A 

Determinar horário diferenciado para  abertura e 
fechamento dos              estabelecimentos. Recomendável N/A 

 
 



3

2. HIGIENE PESSOAL 

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA CLIENTES 

Disponibilizar lavatórios equipados com água, sabão 
líquido, papel descartável e lixeira na entrada e saída 
do estabelecimento para lavagem das mãos. 

 

Recomendável 

 

N/A 

Não tocar nos alimentos e dar preferência aos que 
estejam previamente embalados. Recomendável Recomendável 

Disponibilizar luvas descartáveis para manuseio de 
produtos/alimentos a granel e recipiente para 
descarte das luvas utilizadas. 

 

Recomendável 

 

N/A 

Não disponibilizar degustações de alimentos nem 
deixá-los cortados e expostos. Recomendável N/A 

Não fazer anúncios verbais dos produtos/alimentos, 
principalmente no caso de feiras e entrepostos, ou 
falar próximo a eles. 

 

Recomendável 

 

N/A 

 
 

3. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES 

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA CLIENTES 

Embalar os produtos em materiais próprios para 
alimentos, reduzindo a exposição ao vírus e outras 
impurezas. 

 

Recomendável 

 

N/A 

Fornecer produtos de limpeza adequados para 
clientes  higienizarem  cestas  e  sacolas  de  compras. Recomendável N/A 

Dar preferência à utilização de materiais descar- 
táveis (como sacolas plásticas, copos e talheres) ou 
manter a higienização dos insumos reutilizáveis  
com identificação da  higienização  realizada. 

 

Recomendável 

 

N/A 

Reforçar o uso de máscaras (e protetores faciais, 
quando aplicável) e luvas para os profissionais 
envolvidos no processo de carga e descarga nos 
estabelecimentos comerciais. 

 

Recomendável 

 

N/A 

Higienizar os carrinhos e cestas de compras a 
cada uso. 

Recomendável N/A 

Limpar e higienizar regularmente todos os veículos 
de transporte, bem como as superfícies dos locais 
de acondicionamento de produtos, equipamentos e 
utensílios. 

 

Recomendável 

 

N/A 
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4. COMUNICAÇÃO 

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA CLIENTES 

Utilizar cartazes ou chamadas de voz para infor- 
mar os consumidores sobre as medidas de segu- 
rança, bem como disponibilizar informativos de 
boas práticas no site e/ou redes sociais. 

 

Recomendável 

 

N/A 

Realizar anúncios periódicos pedindo que clientes 
sigam o distanciamento social, usem máscaras e 
lavem suas mãos, bem como orientar que toquem 
apenas nos produtos que serão levados/comprados. 

 

Recomendável 

 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. DISTANCIAMENTO SOCIAL 

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA CLIENTES 

Instalar alojamentos e banheiros aos trabalhadores 
em um ambiente bem ventilado, higienizado 
diariamente e com disponibilidade de água e sabão 
para higienização. 

 

Recomendável 

 

N/A 

Limitar o acesso às propriedades rurais somente 
aos funcionários, prestadores de serviço ou 
clientes. Caso outras visitas sejam indispensáveis, 
evite levá-las para ambientes fechados sem circu- 
lação de ar e programe para que a visita dure o 
menor tempo possível. 

 

 
Recomendável 

 

 
Recomendável 

Utilizar estratégias como a divisão dos colhedores 
por talhões ou carreiras. Recomendável N/A 
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2. HIGIENE PESSOAL 

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA CLIENTES 

Usar máscaras (e protetores faciais, quando                 
aplicável) e luvas durante a colheita. 

Recomendável N/A 

Trabalhadores devem evitar se alimentar durante a 
atividade da colheita e respeitar os intervalos 
destinados a descanso e refeições. 

 

Recomendável 

 

N/A 

Não compartilhar ferramentas de trabalho e, quando 
necessário o compartilhamento, higienizá-las antes    
de serem  disponibilizadas  para outra pessoa. 

 

Recomendável 

 

N/A 

Higienizar com água e sabão ou, na impossibilidade, 
usar álcool gel 70% em todas as partes do corpo que 
tiveram contato direto com as ferramentas de 
trabalho, antes do início e após o término das 
atividades. 

 
 

Recomendável 

 
 

N/A 

 
 

3. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES 

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA CLIENTES 

Higienizar as ferramentas e equipamentos de tra- 
balho antes da colheita e antes das demais ativi- 
dades que envolvam o uso das mesmas. 

 

Recomendável 

 

N/A 

Higienizar máquinas e equipamentos mecaniza- 
dos, assim como equipamentos de tração animal, 
sempre que for realizada a troca de operador ou ao 
final do uso. 

 

Recomendável 

 

N/A 

Higienizar as caixas, sacolas ou bolsas de colheita 
antes e após o uso e redobrar a atenção quando 
vindas de fora da propriedade. 

 

Recomendável 

 

N/A 

Higienizar os locais de trabalho e áreas comuns no 
intervalo entre turnos ou sempre que houver a 
designação de um trabalhador para ocupar o posto de 
trabalho de outro. 

 

Recomendável 

 

N/A 

Ao empilhar as caixas, evitar contato direto com o solo 
e transportá-las o mais rápido possível para a sua 
destinação. 

 

Recomendável 

 

N/A 

 

Todas as artes do documento foram retiradas do site Freepik. Não autorais. Disponível: https://br.freepik.com/home


