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PROTOCOLOS SANITÁRIOS 

Protocolos setoriais 

I. Setor: Logística e abastecimento 

 
Subsetor: Geral 

 
Protocolos: 

 
 
 

1. DISTANCIAMENTO SOCIAL 

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA CLIENTES 

Agendar o recebimento estabelecendo períodos es- 

pecíficos para entregas, priorizando intervalos em 
que o estabelecimento não está recebendo clientes. 

 
Recomendável 

 
Recomendável 

Ampliar os pontos de estacionamento para veículos 
de carga e descarga em vias públicas e ajustar de- 

marcações para minimizar contatos desnecessários. 

 
Recomendável 

 
N/A 

Realizar descarregamento por equipe própria da 

transportadora e evitar envolvimento de terceiros. 
Recomendável N/A 

Reavaliar os processos de recebimentos nos pon- 

tos para evitar a formação de fila e a espera de 
caminhões. 

 
Recomendável 

 
Recomendável 

 
 
 

 

2. HIGIENE PESSOAL 

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA CLIENTES 

Deve-se providenciar máscaras, álcool gel 70%, 

luvas, lenços e demais EPIs para higienização a 
cada entrega. 

 
Recomendável 

 
Recomendável 

Mantenha as mãos limpas e lave com água e sa- 

bão, ou se indisponível, com álcool gel 70%, após 
cada entrega realizada. 

 
Recomendável 

 
Recomendável 

Reforçar a importância de utilização de máscaras 
em locais públicos e comerciais. 

Recomendável Recomendável 
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3. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES 

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA CLIENTES 

Higienizar diariamente as docas de recebimento e 

fazer a higienização de pontos de transbordo, ba- 

nheiros e áreas de uso comum entre os motoristas 

das empresas. 

 

Recomendável 

 

Recomendável 

Providenciar álcool gel 70% para uso do motorista 
e ajudante para higienizar a parte interna do veí- 
culo, como volante, câmbio, painel e maçanetas. 

 
Recomendável 

 
N/A 

Higienização completa da cabine, realizando-a 
tanto na chegada quanto saída de rota. Quando 

fora de uso, deixar a cabine ventilada, com janelas 
abertas. 

 

Recomendável 

 

N/A 

Utilização de máscara e luvas por todos no mo- 

mento da descarga, respeitando as instruções de 
retirada e descarte. 

 
Recomendável 

 
N/A 

Sempre que possível, utilizar embalagens descar- 

táveis nos processos de abastecimento (carga e 
descarga). 

 
Recomendável 

 
N/A 

 

 

 

 
 

4. MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE 

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA CLIENTES 

Realizar a aferição de temperatura dos motoristas 

antes do início e no retorno da jornada. 
Recomendável N/A 



 

 

 


