
 
 

 
 

 

PROTOCOLO DE BOAS PRÁTICAS NA PREVEÇÃO DE COVID-19  

PARA FUNCIONAMENTO DE FEIRAS LIVRES 
 

ATUALIZADO EM 29/03/2021 

*ATENÇÃO AOS DECRETROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS VIGENTES 

 

Para o funcionamento das feiras sem prejuízo das medidas previstas no protocolo geral, 

os feirantes devem seguir as seguintes orientações:   

  

1. FEIRANTES  

  

As seguintes determinações devem ser observadas pelos feirantes:  

 Permanecer em casa caso esteja no grupo de risco ou tenha contato direto com 

pessoas pertencentes a esse grupo (idosos, pessoas que possuem doenças crônicas 

como diabetes, hipertensão, distúrbios cardiovasculares, insuficiência renal 

crônica, doença respiratória crônica);  

 Não participar da feira – caso apresente sintomas como febre, tosse ou dificuldade 

para respirar; Entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde pelo 

telefone 3371-7050, ou UPR 3371-7707. 

 Priorizar a venda em ambientes amplos e arejados, como feiras ao ar livre, 

respeitando todas as resoluções sanitárias em vigor;  

 Trabalhar preferencialmente em sistema de delivery ou drive-thru, mantendo as 

boas práticas e respeitando a legislação vigente; 

 Higienizar veículos de transporte utilizados para a feira. Utilizar álcool na 

concentração 70% ou soluções de água sanitária (10 litros de água para 200 ml de 

água sanitária). Após a higienização deixar secar naturalmente;  

 Durante o trajeto manter as janelas do veículo abertas para circulação de ar;  

 Higienizar balcões, balanças e demais utensílios com solução desinfetante 

adequado (veja abaixo) e papel descartável antes da montagem das barracas; 

 

2. INFORMAÇÃO AOS CONSUMIDORES:  

As seguintes orientações devem ser publicadas em cartazes nos ambientes de operação 

das feiras e outros canais de comunicação, destinadas aos consumidores:  

 Escolher uma pessoa da casa, que não esteja no grupo de risco, para fazer as 

compras. A orientação é sair de casa o mínimo possível;  

 Higienizar as mãos antes de iniciar as compras. Faça uso do álcool em gel sempre 

que for necessário e não houver possibilidade de lavar as mãos;  

 Respeitar a delimitação de distância segura entre consumidor e feirantes;  

 Não tocar nos alimentos e preferir os que estão previamente embalados; Lavar 

bem as mãos e utilizar álcool em gel 70%, após terminar as compras;   

 Higienizar as rodas dos carrinhos de feira e retirar seus sapatos ao retornar para 

casa; 

 



 
 

 
 

3. OPERAÇÃO NAS FEIRAS  

 Evitar aglomeração organizando o fluxo de pessoas e locais de entrada e saída da 

feira;  

 Disponibilizar um local para lavagem das mãos, com água limpa e corrente, sabão 

líquido e papel descartável;  

 Disponibilizar álcool em gel a 70% para a utilização de seus clientes;  

 Dividir as funções no momento da venda. Uma pessoa deve ficar responsável 

exclusivamente pelas cobranças e manipulação de dinheiro. Ela deverá realizar a 

higiene das mãos e das máquinas de cobrança em cartão ao final de cada venda;  

 Manter distância segura entre barracas e pessoas. Estimule seus clientes a fazer o 

mesmo;  

 Utilizar faixas ou fitas, indicando distanciamento seguro entre barracas de no 

mínimo um metro e meio e, para que seus clientes fiquem a, pelo menos, um metro 

de distância de você e dos alimentos;  

 Embalar os alimentos em materiais próprios para esse uso. Desta forma, o contato 

direto com os produtos é impedido, evitando exposição a possíveis 

contaminações; Produtos que por ventura tenham sua qualidade comprometida, 

como folhas em geral e bananas, podem ficar expostos desde que seja feita 

orientação para evitar o contato no momento da escolha pelo cliente. 

 Não disponibilizar degustações, nem deixe os alimentos cortados e expostos;  

 Todas as pessoas que atuarem na comercialização devem usar máscaras e luvas 

descartáveis para proteção do trabalhador e evitar, possível, contaminação dos 

clientes;  

 Não fazer anúncios verbais de seus produtos e evitar conversar próximo a eles. 

Gotículas de saliva podem contaminá-los;  

 Higienizar todos os utensílios utilizados na comercialização antes e durante o 

funcionamento da feira (usar álcool gel 70% e papel descartável ou outro 

sanitizante);  

 Afixar cartazes explicativos em suas bancas, para que o consumidor também se 

conscientize sobre as boas práticas; 

 Ensacar o lixo durante e no pós-feira e vedar os recipientes (sacos, caixas, galões, 

etc.) 

 

4. PARA AS BANCAS DE ALIMENTAÇÃO:  

 É vedado o consumo de produtos no local e a disponibilização de mesas e cadeiras 

aos frequentadores 

 Não permitir o consumo de alimentos em pé; O alimento deve ser entregue 

embalado ao consumidor; 

 Não disponibilizar cardápios, devendo o pedido ser feito direto no balcão;  

 Orientar quanto ao distanciamento social nas filas. 

 Disponibilizar temperos e condimentos em sachês; 

 Uso de máscaras faciais na manipulação de alimentos e durante todo tempo de 

trabalho; 



 
 

 
 

 

5.  LIMPEZA E DESINFECÇÃO:  

Para que a limpeza e desinfecção sejam eficientes 

 Utilizar de EPIs no manuseio dos produtos de limpeza e desinfecção; 

 Limpar das sujidades orgânicas e inorgânicas de todo o ambiente, equipamentos 

e acessórios com solução de amônia quaternária + desengordurante, de acordo 

com abula do fabricante (ex.: CB30, Metaquat);  

 Realizar desinfecção com hipoclorito de sódio 1%;  

 Disponibilizar álcool 70% para desinfecção das mãos e outros componentes. 

 Respeitar as indicações do fabricante descritas no rótulo; 

 Atentar-se para evitar o contato destes produtos com os alimentos e a pele.  

 

 


