Medidas Estratégicas para Feiras Livres
da Agriculturapara
Familiar
Medidas Estratégicas
Feiras Livres
na
prevenção
de
contágio
na prevenção de contágio do
do Novo Coronavírus

Novo Coronavírus

ORIENTAÇÕES AO MUNICÍPIO

Orientações gerais durante vigência do Decreto de Situação de Emergência em
Saúde Pública e de Estado de Calamidade Pública (Decreto nº 47.891, de 20 de
Março de 2020) para prevenção, enfrentamento e combate à proliferação do
agente Novo Coronavírus.
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Orientações Para Feirantes
• Espaçamento entre as barracas: no mínimo, 3 (três)
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Orientações Para Feirantes
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ȟŔȥʠʋơȥƇŴȶƎŔɽbơǫɭŔɽǫʽɭơɽ
• O consumidor está proibido de encostar em
qualquer produto exposto à comercialização.
• De preferência, embalar os produtos para
colocá-los à venda.
• O consumidor deve realizar inspeção visual das
mercadorias e solicitar ao feirante que as colete,
embale (se necessário) e entregue os produtos
ơɽɢơƃǭ˪ƃȶɽɩʠơƎơɽơǿŔŔƎɩʠǫɭǫɭࡳ
• As prefeituras municipais devem designar
ǉʠȥƃǫȶȥŖɭǫȶɢŔɭŔ˪ɽƃŔȍǫ˖ŔɭȶƃʠȟɢɭǫȟơȥʋȶƎơʋȶƎŔɽ
as medidas.

Orientações Para Feirantes
• Funcionários e comerciantes devem evitar tocar
rosto, nariz, boca e olhos. Caso isso ocorra, devem
realizar imediata higienização das mãos com água e
sabonete e/ou álcool gel.
• Cada barraca deve ter um dispositivo com álcool gel
70%, luvas descartáveis e papel toalha para uso dos
feirantes e dos clientes.

Orientações Para Feirantes
• Recomendável a instalação de um posto de
higienização acessível a todos os participantes da feira,
com água corrente e sabonete líquido ou recipiente com
álcool gel 70% – impedir a aglomeração de pessoas.
• Produtos de higienização e sanitização devem estar
rotulados e registrados junto ao órgão competente.

Orientações Para Feirantes
• Cartazes informativos sobre prevenção do
-ȶɭȶȥŔʽǭɭʠɽƎơʽơȟɽơɭŔ˪ˉŔƎȶɽƃȶȥʋơȥƎȶ
• importância de higienização frequente das
mãos;
• cuidados ao tossir ou espirrar;
•orientações para os compradores não tocarem as
mercadorias expostas;
•outras dicas relacionadas aos comportamentos
dos frequentadores.
• Comerciantes, funcionários e ajudantes com
sintomas respiratórios (tosse, coriza, espirros, falta de
ar e febre) não devem permanecer na Feira Livre.

Orientações Para Feirantes
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Livres da Agricultura Familiar.

ɽbơǫɭŔɽǫʽɭơɽɽŴȶ
• importantes canais de comercialização de
produtos agropecuários;
• fontes de renda para os agricultores, muitas
vezes a única;
• contribuem para o abastecimento alimentar
das famílias mineiras.
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• grupos de WhatsApp;
ࡨƃɭǫŔƇŴȶƎơɽǫʋơɽơɽɢơƃǭ˪ƃȶɽɩʠơɭơʡȥơ
produtores do município para vendas on-line e
entregas a domicílio.
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