SELO GUARAREMA PROTEGIDA
REGRAS ESPECIFICAS
Para atender a especificidade de cada atividade foi elaborado uma Cartilha com Regras Especificas
que somados a Cartilha de Regras Gerais asseguram o cumprimento de requisitos de segurança, higiene,
distanciamento e limpeza como praticas na prevenção e controle da pandemia do Covid-19 e de outras
eventuais infecções, reforçando, assim, a confiança do cliente, funcionários, turistas e de toda a sociedade
guararemense.
A Cartilha de Regra Especifica é um manual de boas práticas que complementa a Cartilha de Regras
Gerais, levando em conta a particularidade de determinado serviço ou produto, e deve ser utilizada de
forma complementar pois as regras e recomendações são concomitantes.
RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS DE DETERMINADAS ATIVIDADES

OBRIGATÓRIO

SERVIÇOS DE ESTÉTICA, CABELEREIROS, BARBEIROS, MANICURE E AFINS
Proibida a utilização de itens de maquiagem em mais de um cliente no prazo mínimo de 72 horas
de intervalo para evitar contaminação, os produtos para cada atendimento devem ser
fracionados, evitando levar o pincel possivelmente contaminado ao produto durante a aplicação
de maquiagem.
Estações de atendimento e equipamentos com distância mínima de 2 metros ou deixar ao menos
uma vazia entre duas em uso, incluindo macas.
Estações de atendimento e equipamentos, incluindo macas, devem ser higienizados a cada
atendimento, assim como a higienização de bobs, presilhas, pentes, escovas, pinceis de
maquiagem e outros utensílios deve ser feita periodicamente.
Não reutilizar Toalhas ou lençóis em macas e proceder lavagem adequada as usadas;
Equipamentos adequados para a esterilização de material de metal como alicates, espátulas de
metal para unhas e outros;
Usar lâminas novas e lixas a cada cliente e descartá-las após o uso

RECOMENDÁVEL

Retirar itens de manuseio das salas de espera, como revistas, controle de televisão, entre outros.
Organizar a agenda de uma forma que não gere espera no local, realizando os atendimentos
exclusivamente com horário marcado, e intervalo de 1 hora ou mais prevendo atrasos para não
ter número de pessoas em espera no local e considerando intervalo suficiente entre marcações
para higienização completa das estações de atendimento e utensílios.
Orientar os clientes a não trazerem acompanhantes, principalmente pessoas em grupo de risco
(com doenças pré-existentes, grávidas, em tratamento oncológico, crianças e idosos acima de 60
anos).
Se o cliente faz parte do grupo de risco, efetuar o serviço o mais rapidamente possível, a ﬁm de
liberá-lo rapidamente e evitando aglomerações;
Pia exclusiva para limpeza de material como: alicates, espátulas de metal para unhas, escovas de
cabelo, pentes, bacias, cubas e outros;

Desestimular a permanência de acompanhantes dentro do estabelecimento, exceto para clientes
que necessitem acompanhamento, limitado a um acompanhante por cliente.
Usar luvas no caso de contato físico necessário com o cliente.
Pedir aos clientes, no ato do agendamento, para não ir ao estabelecimento caso apresentem
sintomas da COVID-19 na data agendada, realizando novo agendamento apenas quando ficarem
saudáveis novamente.
Comunicar os últimos clientes e orientá-los a procurar unidade de saúde caso apresentem
sintomas da COVID-19.

