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ORIENTAÇÃO PARA CUMPRIR FISCALIZAÇÃO DO MINISTERIO DA ECONOMIA 

SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO PREVENÇÃO DO COVID-19 PARA POSTOS DE 
COMBUSTIVEIS 

 
1. Orientar todos trabalhadores sobre prevenção de contágio pelo agente SARS-CoV2 - 

coronavírus (COVID-19), higienização frequente e completa das mãos, etiqueta respiratória 

(como tossir, espirrar) e demais medidas de prevenção; 

COLOCAR CARTAZES INFORMATIVOS E IMPLANTAR O DDS – PRESENCIAL OU POR VIDEO 

2. Organizar nos postos horários (turnos) de trabalho de modo a minimizar os riscos de 

transmissão, pessoa a pessoa, via gotículas respiratórias, em caso de espirros, tosse etc., 

mantendo, quando possíveis observadas às características do ambiente de trabalho, uma 

distância a partir de 2 m (dois metros), conforme previsão do Boletim Epidemiológico 05, 

de 13/03/2020, da Secretaria de Vigilância em Saúde – Ministério da Saúde;  

COLOCAR FAIXAS DE DISTANCIAMENTO EM LOCAL DE FILA 

3. Adotar medidas para que os postos de trabalho sejam destinados, quando possível, para 

execução de atividades de forma individual, sem compartilhamento de ferramentas e 

instrumentos como telefones, canetas etc.  

ADOTAR MEDIDAS INFORMATIVAS DE NÃO COMPARTILHAMENTO DE ITENS, 

INFORMATIVOS POR CARTAZES, E-MAIL) 

4. Reforçar a limpeza de sanitários e vestiários; (MEDIDAS ADMINISTRATIVAS) 

5.  Privilegiar a ventilação natural nos locais de trabalho. No caso de aparelho de ar 

condicionado, evitar recirculação de ar e verificar a adequação de suas manutenções 

preventivas e corretivas; ( MEDIDAS ADMINISTRATIVAS) 

6.  Identificar as funções que podem efetuar suas atividades por meio de teletrabalho ou 

trabalho a distância, priorizando, sempre que possível, essa modalidade de trabalho, 

conforme viabilidade técnica e legal; ( MEDIDAS ADMINISTRATIVAS) 

7. Manter políticas abrangentes e inclusivas acerca das práticas de prevenção para 

trabalhadores terceirizados que adentrem o seu estabelecimento, para os quais responde 

subsidiariamente pela integridade; MEDIDAS DE HIGIENE E BOA CONDUTA 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS INFORMATIVOS POR CARTAZES 

8. Instalar higienizadores para as mãos, inclusos dispensadores com álcool gel 70%, em locais 

estratégicos ao longo do ambiente de trabalho, mantendo-os abastecidos com compostos 

de comprovada eficácia. Nos sanitários do estabelecimento, disponibilizar sabonetes 

antibacterianos e papel toalha descartável para a secagem das mãos;  

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS INFORMATIVOS POR CARTAZES COMPROVADOS COM FOTOS 

DO LOCAL 

9. Disponibilizar meios para higienização das mãos logo após o registro de ponto pelo 

trabalhador;  
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MEDIDAS ADMINISTRATIVAS INFORMATIVOS POR CARTAZES COMPROVADOS COM FOTOS 

DO LOCAL COM ALCOOL GEL OU PIA COM AGUA E SABÃO  

10. Orientar quanto a higienização das mãos após a utilização de máquinas de cartão de 

crédito, receber pagamento em dinheiro e após cada abastecimento;  

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS INFORMATIVOS POR CARTAZES COMPROVADOS COM FOTOS 

DO LOCAL COM ALCOOL GEL OU PIA COM AGUA E SABÃO 

11. Higienizar com álcool 70% (ou outra técnica e meio recomendados) os equipamentos de 

uso frequente, como bicos e teclados de bombas, máquinas de cartão de crédito, teclados 

de computador, mesas e bancadas etc., devendo ser  definido procedimento de trabalho 

para a higienização/desinfecção, ouvidas sugestões dos trabalhadores, para garantir maior 

eficácia. Essa ação deverá ser realizada no processo de eventuais trocas de turnos ou 

quando da ocupação dos postos de trabalho já em uso; 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS INFORMATIVOS POR CARTAZES COMPROVADOS COM FOTOS 

DO LOCAL, COMDISPOSIÇÃO DE, ALCOOL, ALCOOL GEL, PRODUTOS DE LIMPEZA 

ADEQUADOS 

12. Orientar os funcionários para que evitem tocar a boca, o nariz e o rosto com as mãos; 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS INFORMATIVOS POR CARTAZES COMPROVADOS COM FOTOS 

DO LOCAL 

13. Emitir comunicações sobre evitar contatos muito próximos, como abraços, beijos e 

apertos de mão; 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS INFORMATIVOS POR CARTAZES COMPROVADOS COM FOTOS 

DO LOCAL 

14. Adotar medidas para diminuir a intensidade e a duração do contato pessoal entre 

trabalhadores (exemplarmente diversificar os horários de encerramento dos turnos de 

trabalho, para evitar uso concomitante do vestiário) e entre esses e o público externo; 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS  COMPROVADOS COM MEMORANDO OU E-MAIL) 

15. Adotar procedimentos para, na medida do possível, evitar tocar superfícies com alta 

frequência de contato, como dispositivos de acionamento, maçanetas, corrimãos etc. 

Também tais locais devem ser frequentemente higienizados/desinfetados com o uso de 

técnica e meio recomendados;  

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS INFORMATIVOS POR CARTAZES COMPROVADOS COM FOTOS 

DO LOCAL, COMDISPOSIÇÃO DE, ALCOOL, ALCOOL GEL, PRODUTOS DE LIMPEZA 

ADEQUADOS 

16. PRÁTICAS QUANTO ÀS REFEIÇÕES  

 

16.1 Proibir o compartilhamento de copos, pratos e talheres não higienizados, bem como 

qualquer outro utensílio de cozinha. 

16.2 Limpar e desinfetar as superfícies das mesas após cada utilização, além de manter 

ventilado e higienizado o local de refeição e os locais de descanso. 
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16.3 Espaçar as cadeiras para aumentar as distâncias interpessoais. Aumentar o número de 

turnos nos locais de refeição, de modo a diminuir o número de pessoas a cada momento.  

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS INFORMATIVOS POR CARTAZES COMPROVADOS COM FOTOS 

DO LOCAL, COMDISPOSIÇÃO DE, ALCOOL, ALCOOL GEL, PRODUTOS DE LIMPEZA 

ADEQUADOS) 

17. PRÁTICAS REFERENTES ÀS MÁSCARAS  

17.1 O uso de máscaras pelos trabalhadores deve seguir as orientações das autoridades 

sanitárias, e a empresa deve reforçar que a utilização deve ser sempre associada a outras 

medidas de prevenção, como a prática de higiene das mãos, o cumprimento da etiqueta 

respiratória e o distanciamento de outros empregados e clientes.  

17.2 Orientar os trabalhadores acerca do uso correto da máscara, envolvendo colocação, 

retirada, situações que determinem substituição e/ou inutilização. 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS INFORMATIVOS POR CARTAZES COMPROVADOS COM FOTOS 

DO LOCAL, DDS - PRESENCIAL OU POR VIDEOS INFORMATIVOS COM DURAÇÃO RÁPIDA EM 

PEQUENOS GRUPOS COM REGISTRO FOTOGRAFICO PARA COMPROVAR 

17.3 Emitir avisos e/ou orientações de que a máscara nunca deve ser compartilhada entre 

trabalhadores, inclusive a destinada às atividades críticas envolvendo benzeno.  

 

17.4 Adotar meios para alertar clientes de que devem utilizar máscaras quando da 

comunicação com os trabalhadores (exemplarmente instalação de folders explicativos). 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS INFORMATIVOS POR CARTAZES COMPROVADOS COM FOTOS 

DO LOCAL, COM DISPOSIÇÃO DE: ALCOOL, ALCOOL GEL, PRODUTOS DE LIMPEZA 

ADEQUADOS 

18. PRÁTICAS REFERENTES AOS TRABALHADORES PERTENCENTES A GRUPO DE RISCO 2 

18.1 Os trabalhadores pertencentes ao grupo de risco (com mais de 60 anos ou com 

comorbidades de risco, de acordo com o Ministério da Saúde - exemplarmente: portadores de 

cardiopatias, diabetes, neoplasias, imunodeficientes ou que apresentem sintomatologia 

respiratória grave, como a asma) devem ser objeto de atenção especial, priorizando sua 

permanência na própria residência em teletrabalho ou trabalho remoto; 

18.2 Caso seja indispensável a presença na empresa de trabalhadores pertencentes a grupo de 

risco, deve ser priorizado trabalho interno, sem contato com clientes, em local reservado, 

arejado e higienizado ao fim de cada turno de trabalho. O cumprimento dos itens desta 

Notificação não desobriga o empregador de eventualmente impor medidas mais restritivas, 

como as constantes em regulamentos sanitários do Estado ou Município, acerca da prevenção 

de exposição ao agente infectante da COVID-19. 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS EM CONJUNTO COM O RECURSOS HUMANOS DE CADA 

EMPRESA 

Segue sugestão de cartazes da internet que podem ser impressos e dispostos nos locais de 

circulação do posto de acordo com o tema. 
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Ministério da Saúde tem excelente material para imprimir de informação. 
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