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SECRETARIAS

SAÚDE

Fábio Santos Prianti de Carvalho
Diretor da Vigilância em Saúde de Igaratá
______________________________________________________________

DETERMINAÇÃO Nº002/2020, DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
MUNICIPAL DE IGARATÁ.
Fica determinado, pela autoridade sanitária do Município de Igaratá
que, a partir do dia 30/03/2020, todos os estabelecimentos que ainda estão
funcionando devido a Pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus) e comercializem qualquer tipo de produto, inclusive as fabricas e/ou industrias de qualquer natureza, devem seguir as seguintes regras, sob pena de cassação do
alvará de funcionamento, interdição total do estabelecimento e aplicação de
multa:
O estabelecimento deverá colocar em diversos locais visíveis, avisos para manter distância segura entre as pessoas (mínimo de 1 metro);
Dentro de seus limites, os responsáveis pelo estabelecimento deverão assegurar que será cumprida a determinação de distanciamento mínimo
de 01 (um) metro entre as pessoas;
O estabelecimento deverá prover aos seus funcionários local para
higienização das mãos, dotado de no mínimo pia para higienização das mãos,
sabonete líquido e papel para secagem das mãos;
Todos os operadores de caixa devem higienizar as mãos com solução líquida ou em gel de álcool 70% depois de cada atendimento e, a cada 5
clientes o profissional deverá lavar as mãos com água e sabão;
O estabelecimento deverá disponibilizar em diversos locais, dispenser com solução líquida ou em gel de álcool 70%.
Esta determinação entre em vigor nesta data e será revogada assim que a Pandemia de COVID-19 (novo Coronavírus) for sanada, ou quando
houver necessidade de nova determinação mais restritiva. Esta determinação
não revoga a Determinação Nº001/2020 da Vigilância em Saúde de Igaratá.
Igaratá, 30 de Março de 2020.
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