
Morada:

Descrição da Atividade:

CAE (Código(s) Atividade(s) Económica(s):

Número de Colaboradores: 

Área da loja:

Função

Função

E-mail

Contactos:

Comerciante
Câmara 

Municipal
ARS Centro

I. CONDIÇÕES GERAIS SIM/NÃO SIM/NÃO SIM/NÃO

1. Plano de contingência específico para COVID-19

2. Plano de contingência COVID-19 do conhecimento dos colaboradores

3. Colaboradores sabem reconhecer e atuar perante um cliente e colaborador c/ suspeita de COVID-19

4. Obrigatoridade de máscara ou viseira para clientes

5. Dispensadores de solução antisséptica base alcoólica em n.º suficiente e informação de utilização

6. Isolamento físico de espaços com vista à proteção de comerciantes e clientes

7. Sinalética de distanciamento de pelo menos 2 metros, no pagamento ao balcão

8. Sinalética de distanciamento de pelo menos 2 metros, na fila de espera no espaço exterior

9. Disposição das mesas e cadeiras de modo a garantir uma distância mínima de 2 metros (se aplicável)

10. Afixação da capacidade máxima do estabelecimento de forma visível ao público (se aplicável)

11. Promoção do agendamento prévio para reserva de lugares

12. Circuitos de circulação de entrada e saída diferentes

13. Inexistência de motivos decorativos nas mesas

14. Circuito de acesso às instalações sanitárias permite a distância adequada entre pessoas

15. Limpeza e desinfeção das instalações e equiopamentos de acordo com Orientação 014/2020 da DGS

16. Instalações sanitárias higienizadas pelo menos 3 vezes por dia c/produto desinfetante e detergente

17. Troca de toalhas e higienização das mesas entre cada utilização/cliente (se aplicável)

18. Renovação e ventilação frequente de ar

19. Dispositivos de pagamento digital contactless e/ou outros (exemplo: mbway)

20. Reorganização de locais de trabalho e de lay-out de espaços

1. IDENTIFICAÇÃO DO NEGÓCIO

Designação Social:

CONDIÇÕES A CUMPRIR

Nome

3. CHECK-LIST - MEDIDAS A ADOTAR PARA A DIMINUIÇÃO DA TRANSMISSÃO DA COVID-19

2. IDENTIFICAÇÃO DO GERENTE/ RESPONSÁVEL PELO NEGÓCIO

Nome



II. COLABORADORES

21. Conhecimento do plano de contingência e das medidas de atuação em caso suspeito de COVID-19

22. Cumprimento das medidas de higiene das mãos e etiqueta respiratória

23. Utilização correta da máscara de proteção durante o período laboral

24. Colocação de pratos, copos, talheres e outros na mesa na presença do cliente (se aplicável)

25. Lavagem de loiça utilizada na máquina c /detergente a temperatura elevada (80º/90ºC) (se aplicável)

26. Manuseamento dos alimentos expostos e prontos a comer com utensílios adequados (se aplicável)

27. Se utilizam luvas, utilizam corretamente as luvas descartáveis

III. CLIENTES

28. Informação das medidas mitigadoras de limitação da transmissão da COVID-19

IV. OUTRAS MEDIDAS

29. Outras medidas relevantes para a limitação da tranmissão da COVID-19:

Comerciante

Assinaturas

Data Vistoria:

ARS CentroCâmara Municipal

Data Pedido:


