
INFORMAÇÃO PARA USAR EM DOCUMENTO DE SENSIBILIZAÇÃO DOS CLIENTES NO MERCADO 

 

Para segurança de todos, mudaram algumas coisas no nosso mercado durante este período de 

pandemia: 

 O número de pessoas que pode entrar no mercado foi reduzido  

 Também as portas de acesso ao mercado são agora controladas de forma a que os clientes 

só podem entrar pela porta principal (av. Dr. Renato Araújo) e sair pela lateral Norte (av. 

Eng.º Arantes Oliveira) 

 A limpeza e desinfeção dos espaços foi reforçada 

 Existe junto à entrada e saída solução alcoólica para desinfeção das mãos  

 

Pedimos aos nossos clientes para, a bem da saúde de todos: 

 Se está doente, não vá às compras 

 Escolher as alturas de menor movimento (afluência) para ir às compras 

 Ir sozinho ao mercado  

 As compras devem ser feitas no menor tempo possível 

 Fazer uma lista e levar apenas o necessário 

 É útil perceber para quanto tempo vai dar a comida que compra 

 Levar o próprio saco 

 Também na fila é preciso manter a distância social 

 Não tocar nos produtos alimentares à venda. Também deve evitar tocar nos outros 

produtos. 

 Usar máscara ou viseira de proteção (usá-las corretamente com a boca e nariz cobertos e 

sem as remover para falar). 

 Manter uma distância de segurança das outras pessoas (2 metros) 

 Quando espirrar ou tossir, não tire a máscara e dirija a boca para o interior do cotovelo se 

necessário use um lenço de papel que imediatamente depois deita ao lixo (sem reutilizar) 

 Não tocar na cara – só em casa, com roupa diferente da que levou à rua e depois de lavar 

as mãos e a cara 

 Higienizar frequentemente as mãos. De preferência lavar com água e sabão, mas se não for 

possível usar desinfetante alcoólico (disponível junto às portas) 
 

Aconselhamos o início das compras do local mais distante da saída de forma a que as últimas 

compras sejam perto da porta. 

Pode consultar o esquema de vendedores para organizar as suas compras 

 


