
 

 

 

 

 

 

COVID-19 
 

Orientações aos Revendedores e funcionários de Postos de Combustíveis 

e Lojas de Conveniência 

 

Considerando que os postos revendedores de combustíveis e as lojas de conveniências são locais de 

grande rotatividade de pessoas, o Sindicombustíveis – PR, o Sinpospetro Curitiba, o Sinpospetro 

Ponta Grossa, o Sintrapostos Maringá, o Sindepospetro Cascavel e o Sindespol Londrina elaborou 

uma lista com recomendações básicas visando resguardar a saúde de funcionários e consumidores, 

de forma preventiva contra o coronavírus (Covid-19). 

 

� Higienize sempre as mãos com álcool em gel, álcool 70% ou lave bem com água e sabão (de 

preferência amarelo em barra) até a altura dos punhos. 

� Evite passar as mãos nos olhos, boca e mucosas. 

� Mantenha frascos de álcool em gel ou álcool 70% nos caixas. 

� Mantenha uma distância mínima de 1 metro do cliente durante sua comunicação com ele e 

evite cumprimentos com as mãos, para não infectar e não ser infectado. Na hora do 

pagamento, por cartão ou dinheiro, manter o rosto o mais distante possível. 

� Ao manusear dinheiro, chave do carro ou cartão de crédito, higienize as mãos logo em 

seguida com álcool em gel, álcool 70% ou lave bem com água e sabão (de preferência 

amarelo em barra) até a altura dos punhos. 

� Como as máquinas de cartão são utilizadas continuamente pelos clientes, funcionários das 

lojas de conveniência e frentistas, elas devem ser frequentemente higienizadas com álcool 

em gel ou álcool 70%. 

� Intensifique a limpeza da área comum do posto, reforçando a limpeza dos banheiros, 

maçanetas, puxadores de porta, mesas e cadeiras das lojas de conveniência. 

� Use lenço de papel para tossir ou espirrar e depois jogue no lixo. Se não tiver lenço 

disponível, cubra a boca com o braço e não com a mão. 

� Não poste informações sobre o coronavírus sem confirmar sua veracidade, pois notícias 

falsas apenas causam pânico injustificado e desinformação, o que é ruim no momento em 

que vivemos. 

 

 

Fiquem atentos às orientações dos órgãos públicos de saúde. 
 

 

Em 18 de março de 2020. 

Sindicombustíveis – PR,  Sindepospetro Cascavel,   Sinpospetro Curitiba,   Sinpospetro 

Ponta Grossa,  Sindespol Londrina  e Sintrapostos Maringá 

 
 


