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Vitória da Conquista, 17 de março de 2020. 

 

COMUNICADO DA CDL DE VITÓRIA DA CONQUISTA  
SOBRE AS MEDIDAS PREVENTIVAS AO CORONAVIRUS - COVID 19 

 

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória da Conquista (CDL) seguindo as orientações do Ministério da 
Saúde, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e Prefeitura Municipal, recomenda aos seus 
associados, consumidores e população em geral que adotem medidas de segurança à saúde para evitar a 
disseminação do coronavírus - COVID 19.  

A dinâmica do comércio de lojas físicas implica no contato direto com o consumidor e este contato pode fazer 
a diferença entre a propagação da doença e sua contenção. Desta forma, a população deve seguir alguns 
cuidados para evitar a contaminação.  

Entre as principais recomendações pelas quais as pessoas podem proteger a si e sua família do coronavirus, 
estão: 

 Etiqueta respiratória (cobrir nariz e boca com o antebraço ao espirrar ou tossir); 

 Evitar tocar nos olhos, boca e nariz; 

 Lavar frequentemente as mãos (dedos, unhas, punho, palma e dorso) com água e sabão, 
especialmente após contato direto com pessoas, dinheiro e antes de se alimentar; 

 Se o funcionário trabalhar diretamente com dinheiro, disponibilizar luva e máscara; 

 Utilizar álcool gel sempre que manipular cédulas de dinheiro ou tocar em áreas de muito contato;  

 Higienização mais frequente dos estabelecimentos comerciais, com a desinfecção de objetos e 
superfícies tocados com por muitas pessoas como corrimão, maçanetas e balcões, além de 
objetos pessoais como celulares;  

 Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos e copos; 

 Higienizar as canetas cedidas aos clientes logo após o uso; 

 Manter os ambientes bem ventilados; 

 Evitar contato próximo com pessoas que estejam com infecções respiratórias agudas; 

 Substituir reuniões presenciais por contatos telefônicos, e-mails e WhatsApp;. 

 Disponibilizar álcool gel aos clientes; 

 Ao cumprimentar o outro, deve-se evitar abraços, apertos de mãos e beijos no rosto; 

 Quanto aos colaboradores do grupo de risco, é indicado que permaneçam em casa, bem como as 
mães que têm filhos pequenos e deixam com os avós (grupo de alto risco); 

A CDL informa que o comércio está funcionando em horário normal, e ressalta que a adoção destas medidas 
é primordial para a prevenção da disseminação da doença. 

Estamos à disposição do comércio da nossa cidade para quaisquer esclarecimentos. Contamos a 
colaboração e o esforço de TODOS. 

   
Ana Sheila Lemos Andrade 
Presidente da CDL de Vitória da Conquista 


