Vigilanc

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Retomando a Economia do Jeito Certo

REGRAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19 PARA CLÍNICAS DE ESTÉTICA,
SALÕES DE BELEZA E BARBEARIAS
 Realizar atendimento somente com horário agendado, respeitando um intervalo mínimo de 30
(trinta) minutos entre os clientes para higienização e desinfecção dos mobiliários, dos
equipamentos e das mãos dos colaboradores;
 Proibir a permanência de clientes no estabelecimento fora do horário de atendimento, desativando a sala de espera e
recepção;
 Proibir o atendimento de um cliente por mais de um profissional, simultaneamente;
 Proibir o consumo de alimentos e bebidas pelos clientes, bem como recolher jornais, revistas e
similares;
 Prover tratamento diferenciado para pessoas do grupo de risco, sem filas e contato com demais
clientes;
 Não permitir a entrada de acompanhantes de clientes, a não ser para as pessoas com mobilidade reduzida que
necessitam do acompanhante para se deslocarem. Os acompanhantes deverão aguardar fora do estabelecimento;
 Adotar as medidas necessárias que assegurem a distância mínima recomendada nos parâmetros de distanciamento
(onda roxa 3 metros; onda vermelha 3 metros; onda amarela 1,5 metros; onda verde 1,5 metros.);
 Disponibilizar álcool 70% em gel para os clientes, bem como sinalizar as pias e lavatórios e manter sabonete líquido
e toalhas descartáveis;
 Manter o ambiente ventilado e arejado;
 Higienizar, após cada procedimento, os objetos, cadeiras, poltronas, macas, carrinhos de manicure, equipamentos,
espelhos, bancadas, superfícies e outros materiais (pentes, escovas, tesouras, dentre outros) com os quais os clientes
mantiverem contato;
 Os estabelecimentos que venderem produtos cosméticos ficam proibidos de ter mostruário
disposto ao cliente para experimentar produtos (batom, perfumes, bases, pós, sombras, cremes
hidratantes, entre outros) bem como necessitam intensificar higiene dos produtos expostos em
vitrine (recomenda-se redução da exposição de produtos);
 Adotar sistemas de escalas e alterações de jornada, para impedir a aglomeração de funcionários e clientes;
 Máscaras devem ser sempre disponibilizadas para os clientes e funcionários;
 Toalhas devem ser trocadas a cada atendimento/procedimento, descartadas temporariamente em recipiente separado,
exclusivamente para este fim e posteriormente lavadas/desinfetadas;
 Manter número suficiente de escovas, pentes, tesouras e outros equipamentos, de forma a atender ao tempo
necessário para higienização após cada uso;
 Utilizar luvas, inclusive para lavagem de cabelos, que deverão ser trocadas após atendimento de
cada cliente;
 Utilizar capas individuais e descartáveis;
 Utilizar lâminas descartáveis, vedada a reutilização, sendo o descarte em recipiente rígidos, com
tampa;
 Os produtos de maquiagem devem ser de uso exclusivo de cada cliente;
 Proibir o uso de qualquer tipo de reservatório de água para manicures e pedicures, como bacias,
pulverizadores e outros, devendo ser substituídos por material descartável;
 Para serviços de depilação, utilizar espátulas, palitos e ceras descartáveis. Providenciar a
desinfecção das macas após o atendimento de cada cliente e utilizar lençóis descartáveis;
 Orientar ao cliente que preferencialmente leve seu próprio material como toalhas e instrumentos
de manicure (alicate, cortador de unha, palito, espátula, esmaltes).
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