
 

 

RECOMENDAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE 

ARTIGOS DE ÓTICA PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

A Vigilância Sanitária do município de Guarulhos, visando reduzir ao máximo a transmissão do 

coronavírus (COVID-19) vem, por meio deste, disponibilizar orientações quanto às medidas 

preventivas que devem ser implantadas nos estabelecimentos de comércio varejista de artigos 

de ótica: 

 

- Divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas de prevenção; 

 

- Disponibilizar álcool em gel 70% aos clientes e funcionários para higienização das mãos;  

 

- Na hipótese de não ser possível a disponibilização de álcool em gel 70%, os estabelecimentos 

deverão garantir o acesso à pia com água, sabão líquido, toalha de papel descartável e lixeira 

com tampo e pedal para a devida higienização das mãos dos clientes e colaboradores (Decreto 

nº 36.811/2020); 

 

- Disponibilizar máscaras de proteção (descartáveis ou de tecido) aos funcionários em 

atendimento ao público;  

 

- Promover a demarcação no solo, nos espaços destinados às filas de clientes em atendimento, 

para que permaneçam em espera a uma distância mínima de 2 (dois) metros, uns dos outros;  

 

- Evitar a aglomeração de clientes ou frequentadores; 

 

- Os clientes poderão ser atendidos somente se estiverem utilizando máscaras protetivas; 

 

- Limitar o número de pessoas de acordo com a área de atendimento, de maneira a sempre 

garantir o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre cada pessoa;  

 

- Intensificar as ações de limpeza do ambiente e bancadas;  

 

- Utilizar para a limpeza sabão, ou detergente, ou álcool 70%, ou solução de água sanitária, a 

depender da superfície a ser higienizada; 

 

- Balcões, bancadas, caixas registradoras, calculadoras, máquinas de cartão, telefones fixos/ 

móveis e outros itens de uso comum, devem ser higienizados com produtos saneantes 

notificados/registrados junto ao órgão competente; 

 



 

 

- Os equipamentos deverão ser higienizados após cada atendimento com produtos saneantes 

notificados/registrados junto ao órgão competente; 

 

- Recomendamos não realizar o teste para uso de lentes de contato; 

 

- Os pagamentos devem ser realizados preferencialmente online ou por meio de cartão evitando 

contatos desnecessários entre funcionários e clientes; 

 

- Se houver áreas de convivência de funcionários, tais como refeitórios e locais de descanso, 

evitar ambientes fechados e aglomerações; não compartilhar objetos pessoais; e manter os 

ambientes bem ventilados; 

 

- Atender às demais obrigações preconizadas em legislações vigentes e suas atualizações. 

 

 

Consultas indicadas: 

 

Decreto Federal nº 24.492 de 28 de junho de 1934 – Instruções relativas à venda de lentes de 

grau.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D24492.htm 

 

Lei Municipal 6144/2006 – Código Sanitário do Município de Guarulhos. 

https://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/06144lei.pdf 

 

Decreto Municipal nº 36811/2020. 

https://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/36811decr.pdf 
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