
Ficamos todos em
quarentena, 

e vivemos dias bem
difíceis. 

 
 

 
 

Agora chega o momento de
retorno as nossas atividades de

modo geral.
 
 

 O setor livreiro prepara as suas
livrarias e seus colaboradores

para a reabertura das lojas,
conforme as indicações
sanitárias de combate e
prevenção ao Covid-19.



   Siga protocolos   
 básicos de saúde:
 
Organize uma boa comunicação
para seus funcionários e clientes
sobre o Covid-19 e a necessidade
de prevenção.
 
Disponibilize máscaras e álcool gel
para funcionários e clientes.
 
 
Delimite o uso das áreas comuns,
tanto para seus funcionários,
como para os clientes.
 
 
 

 
 



Estabeleça o distanciamento
também em estações de trabalho
de 1,5 m a 2 m, e também para os
clientes dentro de seu
estabelecimento.
 
Meça a temperatura de seus
funcionários, prestadores de
serviço e fornecedores.
 
Evite o compartilhamento de
objetos de uso pessoal e de
trabalho para evitar qualquer tipo
de transmissão do Covid-19.
 
Disponibilize dispensers com
álcool gel dentro de sua loja.



Oriente seus clientes a utilizarem
cartões como forma de pagamento.
 
Instale painéis de acrílico em locais
estratégicos, como nos Caixas.
 
Higienize constantemente as
maquininhas de cartões e outras
áreas de uso comum ou objetos.
 
Coloque no piso o aviso de
distanciamento de pelo menos 1
metro entre os clientes.
 
Deixe as áreas ventiladas em sua
loja, com uso de ventiladores, ou
abra as janelas se houver.



Caro livreiro e Associado
 

Essas são  medidas sanitárias
mínimas que devemos adotar,
como forma de prevenção contra o
novo coronavírus.
 

 

Enfatizamos que tais medidas
dependerão muito de cada  perfil do
estabelecimento.
 

 

Um sistema eficiente de controle de
acesso nas lojas, de forma a não
causar aglomerações é também
uma medida importante.
 

À todos um bom retorno as
atividades.  

 

Estamos juntos  com você,
trabalhando em prol do  segmento

livreiro.
 

 

 

 





FONTE:
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE
#STOPTHESPREAD

COVID-19 é uma doença infecciosa
causada pelo mais recente tipo de
coronavírus. Tanto o vírus como a
doença eram desconhecidos até que
a propagação começou em Wuhan,
na China, em dezembro 2019.

O que é
COVID-19?



Pessoas com febre,
tosse e dificuldade

para respirar
devem procurar

assistência médica.

O QUE DEVO FAZER?
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