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Dicas para 
a PANDEMIA

 CLIQUE NOS ÍCONES PARA INTERAGIR

NO MERCADO

dc.srv.br

ANOTE A LISTA DE 
COMPRAS EM PAPEL 

Antes de ir ao mercado, o ideal 
é levar uma lista de papel. Se 
você leva a lista no celular, por 
exemplo, vai ficar manuseando 
o aparelho a toda hora, 
e aumenta o risco de 
contaminação.

Deixe o aparelho no bolso 
e utilize a lista de papel, 
e ao fim descarte-a.

A SEGUIR TRAREMOS ALGUMAS DICAS DE COMO 
HIGIENIZAR AS SUAS COMPRAS DE FORMA EFICAZ
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higienizar o local

AO CHEGAR EM CASA
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 • Leve sua própria bolsa ou carrinho
 

• Ao usar carrinho do mercado, 
higienizar a barra antes de segurar  

 
• Mantenha a distância de 

um metro e meio das pessoas  

• Não esqueça de higienizar as 
mãos antes e depois das compras 

• Transportar as sacolas de compras
sempre na mala do carro para 

evitar contaminação no 
interior do mesmo. 

Primeiro, você deve higienizar as 
mãos, depois tirar as compras 
das sacolas do supermercado.

O ideal é passar os produtos 
limpos para uma outra bancada 
que esteja limpa e higienizada. 

Pode ser com álcool 70%, 
sabão e água  ou a solução 

de água sanitária/ 
hipoclorito de sódio.

O importante é limpar tudo antes 
de guardar. Porque, quando você 
for cozinhar, já está tudo limpo na 
despensa.

Higienizar antes de colocar no 
armário é o ideal, senão pode 
contaminar os produtos que 
já estão na despensa.

NO MERCADO
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Limpe hortaliças, frutas, legumes e verduras 
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Divida os materiais das embalagens 
É importante que a gente divida o material da 

embalagem. Fica mais fácil de limpar.

Vidro e plástico podem ser lavados 
com água e sabão. A maioria dos 

produtos podem ser lavados com 
água e detergente, verifique a 

vedação das embalagens no ato 
da compra e ao chegar em casa, 
assim você tem mais segurança 

para fazer a limpeza.

Embalagens de Papelão

Embalagens de papelão 
devem ser higienizadas 
com álcool 70%, 
assim como aquelas 
embalagens que você 
não se sentiu seguro 
em lavar com água 
e sabão.

É importante lavar antes de guardar na geladeira os pro-
dutos que serão consumidos. Prepare uma tigela com 
água corrente e água sanitária. Para cada litro de água 
corrente, coloque uma colher de sopa de água sanitária. 
No mercado existem produtos prontos com hipoclorito 
de sódio pronto para o uso. 

Primeiro, lave-os em água corrente e depois deixe imer-
so na solução com água sanitária de 15 a 20 minutos. 
Passado o tempo, lave na água corrente novamente, se-
que e guarde.”

Fonte: www.g1.globo.com/fique-em-casa/
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