
MANUAL DE SINALIZAÇÃO PARA
REABERTURA DE LOJAS

MATERIAIS SEGUINDO DETERMINAÇÕES
E ATUAIS REGRAS E DECRETOS 



    Esse manual tem por objetivo trazer os detalhes de cada material e sua utilização 
para sinalização dos estabelecimentos comerciais, visando as atuais determinações, 
regras e decretos que visam assegurar a segurança de todos para evitar a 
disseminação do Coronavírus (Covid-19).
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    Aplicar sobre o piso para indicar a distância segura para as pessoas aguardarem seu 
momento de entrar no estabelecimento ou momento de atendimento seja no caixa 
ou outro atendimento. Será adotada a distância mínima de 1m (um metro).

Adesivo Delimitação de Filas
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Adesivo Restrição para mesas
    Afim de obter uma distância segura, aplicar os adesivos nas mesas de forma 
alternada para indicar que a mesa não está disponível, dessa forma adotando uma 
distância segura de no mínimo 1m (um metro) entre as mesas disponíveis.
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Adesivo para Entrada / Vitrine
    Aplicar a placa na vitrine ou parede lateral à entrada do estabelecimento, afim de 
destacar que a loja está aberta. Dessa forma fica evidente ao cliente que estiver 
procurando por atendimento.

LOJA

ENTRADA
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Móbile Distanciamento em Filas e Medidas de Segurança
    Dispor nos locais de filas indicando a distância segura entre as pessoas que 
aguardam atendimento. Será adotada a distância mínima de 1,5m (um metro e meio).
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Display para Dispensers de Álcool
    Indicar os dispensers de álcool com os displays, afim de incentivar a utilização de 
forma consciente e evitar dessa forma contaminar produtos e superfícies. Os 
dispensers devem ficar na entrada e saída do estabelecimento e próximo aos caixas.
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Placa para Orientações aos Clientes
    Essa placa com orientações para clientes devem ser posicionadas em local externo, 
próximo à porta de entrada. Deve indicar o numero de pessoas permitidas no interior 
de acordo com a determinação dos órgãos responsáveis.

LOJA
ENTRADA
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Locais Indicados:

Copa;

Entrada de Funcionários;

Estoque;

Vestiários.

Placa para Orientações aos Colaboradores
    Essa placa com orientações para os colaboradores devem ser posicionadas em local 
de fácil visualização por todos colaboradores. Deve indicar o numero de pessoas 
permitidas no interior de acordo com a determinação dos órgãos responsáveis.
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Banner de Regras e Dados de Funcionamento das Lojas
    O banner com orientações para clientes devem ser posicionadas em local de fácil 
visualização, próximo à entrada. Deve indicar os horários de funcionamento e as 
regras e determinação expedidas pelos órgãos responsáveis.

LOJA

ENTRADA
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    Os materiais desse manual não exclui outros produtos que são ou venham ser 
obrigatórios por regras e decretos para determinadas atividades ou serviços 
específicos.

    Utilize sempre os materiais de acordo com os decretos em vigência, os modelos de 
utilização aqui apresentados são apenas sugestões de utilização, afim de orientar a 
distribuição no ambiente.

- Cores de acordo com a sua marca   - Textos de acordo com cada atividade
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