
  

Sec. Mun. De Saúde de Itati - Rua Nestor Becker, S/N Centro – CEP 95538-000 – Itati/RS  

Fone: (51) 36285103 / E-mail: vigilancia.sanitaria.itati@gmail.com 

 

  

 

 

 

 

NOTA DE ORIENTAÇÃO 

 Em tempos de preocupação com a saúde pública, e reforçando as medidas 

estabelecidas no Decreto Estadual nº 55.115, de 12 de Março de 2020, medidas 

complementares do Decreto Estadual nº 55.118, de 16 de Março de 2020 e Decreto nº 

55.128 de 19 de Março de 2020, a Vigilância Sanitária de Itati, vem por meio deste 

esclarecer dúvidas, explanar e estabelecer aos estabelecimentos alocados no Município 

medidas de prevenção e transmissão do Coronavírus (Covid-19). 

 Segundo o Ministério da Saúde, o Coronavírus é uma família de vírus que causam 

infecções respiratórias. Este novo agente foi descoberto em 31 de Dezembro de 2019, 

após ser registrado na China. Desde então a transmissão se alastra entre regiões, estados, 

e no momento atual entre Países, viralizando como uma Pandemia.  

O governo do Estado do Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade Pública, para 

fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia Covid-19. No entanto, devemos ressaltar 

as devidas informações de interesse aos serviços sujeitos à vigilância sanitária. Conforme 

Decreto Estadual nº 55.128/2020: 

Art. 2º  

 II- a determinação de que: 

 d) os estabelecimentos comerciais fixem horários ou setores exclusivos 

para atender os clientes com idade superior ou igual a 60 anos e aqueles 

de grupo de risco, conforme autodeclaração, evitando ao máximo a 

exposição ao contágio pelo COVID-19(novo Coronavírus); 

Art. 3º 

III - Determinar a proibição das atividades e dos serviços privados não essenciais 

e o fechamento dos "shopping centers" e centros comerciais, à exceção de 

farmácias, clínicas de atendimento na área da saúde, supermercados, agências 

bancárias, restaurantes e locais de alimentação nestes estabelecidos, bem como 

de seus respectivos espaços de circulação e acesso; 

IV - Determinar aos restaurantes, bares e lanchonetes que adotem, no mínimo, as 

seguintes medidas, cumulativas: 

 

a) higienizar, após cada uso, durante o período de funcionamento e sempre 

quando do início das atividades, as superfícies de toque (cardápios, mesas 
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e bancadas), preferencialmente com álcool em gel setenta por cento ou 

outro produto adequado; 

 

b) higienizar, preferencialmente após cada utilização ou, no mínimo, a cada 

a cada três horas, durante o período de funcionamento e sempre quando do 

início das atividades, os pisos, paredes, forro e banheiro, preferencialmente 

com água sanitária ou outro produto adequado; 

 

c) manter à disposição, na entrada no estabelecimento e em local de fácil 

acesso, álcool em gel setenta por cento, para a utilização dos clientes e 

funcionários do local; 

 

d) dispor de protetor salivar eficiente nos serviços que trabalham com 

"buffet"; 

 

e) manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ar 

condicionados limpos (filtros e dutos) e, obrigatoriamente, manter pelo 

menos uma janela externa aberta ou qualquer outra abertura, contribuindo 

para a renovação de ar; 

 

f) manter disponível "kit" completo de higiene de mãos nos sanitários de 

clientes e funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool em gel setenta 

por cento e toalhas de papel não reciclado; 

 

g) manter os talheres higienizados e devidamente individualizados de forma 

a evitar a contaminação cruzada; 

 

h) diminuir o número de mesas no estabelecimento de forma a aumentar a 

separação entre elas, diminuindo o número de pessoas no local e buscando 

guardar a distância mínima recomendada de dois metros lineares entre os 

consumidores; 

 

i) fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema eficaz, 

a fim de evitar a aglomeração de pessoas dentro do estabelecimento 

aguardando mesa; 

V - Determinar que os estabelecimentos comerciais e industriais adotem sistemas 

de escalas, de revezamento de turnos e alterações de jornadas, para reduzir 

fluxos, contatos e aglomerações de trabalhadores, bem como implementem 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID 19 (novo Coronavírus), 

disponibilizando material de higiene e orientando seus empregados de modo a 

reforçar a importância e a necessidade: 

a) da adoção de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos, da 

utilização de produtos assépticos durante o trabalho, como álcool em gel 

setenta por cento, e da observância da etiqueta respiratória; 

b) da manutenção da limpeza dos instrumentos de trabalho; 
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 Diante do exposto acima, a vigilância sanitária Municipal reforça a importância da 

conscientização perante a situação Mundial em que é vivenciado e que as providências 

devidas sejam tomadas. Deste modo, está sendo divulgado cartilhas de informações sobre 

as medidas de proteção e prevenção nas redes sociais (podendo ser compartilhado) e 

setores públicos. O Setor orienta ainda, que os atendimentos para dúvidas e 

esclarecimentos devem ser preferencialmente por telefone (51) 3628-5103 ou pelo e-mail 

vigilância.sanitaria.itati@gmail.com. Fique atento às novas publicações. 

 

19 de Janeiro de 2020 

 

 

Fiscal Sanitário  

Sandy Trisch Witt 


