
 

Rio Verde, 19 de abril de 2020. 

 

NOTA TÉCNICA Nº 014 

 

Considerando que em 11 de março a OMS decretou a disseminação do COVID- 19 como 

uma pandemia mundial; 

 

Considerando a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

 

Considerando o Decreto Municipal nº 743, de 16 de março de 2020, que declara situação 

de emergência em Saúde Pública no município de Rio Verde e dispõe sobre medidas preventivas 

para o enfrentamento da pandemia provocada pelo Coronavírus (COVID- 19);  

 

Considerando a Portaria Ministerial Nº 454, de 20 de Março de 2020, que declara, em todo 

o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (COVID- 19). 

 
 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE COVID-19 PARA APLICAÇÃO 
EM SALÃO DE BELEZA E BARBEARIA 

 

- Na entrada do estabelecimento deve conter um tapete úmido com água sanitária ou 

hipoclorito de sódio. 

- Desinfetar com álcool 70 ou hipoclorito de sódio todas as superfícies tocadas com 

frequência (corrimão, maçaneta, balcões, interruptores, janelas, telefones, teclados dos 

computadores, etc.) de 30 em 30 minutos. 

- Varredura úmida nos pisos com panos de limpeza utilizando água sanitária ou hipoclorito 

de sódio. O manuseio dos utensílios deve ser feitos com luva de borracha. 

 

 



 

 

- Atendimento realizado em regime de agendamento com intervalo mínimo de 1 hora.  

- O ar condicionado e climatizadores poderão ser utilizados mas todas as portas e janelas 

devem estar abertas e ambiente sempre arejado. 

- Todos os colaboradores e clientes devem fazer uso de máscaras (podendo ser artesanais) 

- Desinfetar com álcool 70% ou hipoclorito de sódio todos equipamentos usados no salão, 

após cada cliente e assim sucessivamente.  

 

Este documento tem como finalidade intensificar as ações de prevenção relacionadas à 

COVID-19, sendo complementar às legislações sanitárias e de Defesa do consumidor vigentes. 

 

O COES-COVID-19 disponibiliza para maiores informações e orientações os canais:  

Canal telefônico: (64) 3602-8123 / 3602-8120 / 9 8115-0146 

Canal eletrônico: coescovid19@gmail.com 

 

Plantão de Vigilância em Saúde – Central de Combate ao Coronavírus: 

Canal telefônico: (64) 9 9205-2617 

 
 
 
 

 
 

  

Dr. Wellington Carrijo 
Coordenador COES-COVID- 19 

Rio Verde – GO 


