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PROTOCOLOS SANITÁRIOS
Considerações iniciais:
Este protocolo tem como objetivo auxiliar os estabelecimentos a reduzirem o risco de contágio
aos seus funcionários e clientes. Ele foi desenvolvido em parceria com diversos representantes
dos setores e foi validado pela Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, baseado em critérios
técnicos e da saúde.
1. Este documento é complementar ao protocolo intersetorial, cujas diretrizes devem ser
observadas. Ele pode ser consultado aqui (https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/
uploads/2020/05/protocolo-intersetorial-v-10.pdf).
2. Caso sua empresa realize atividades que estão além do escopo do presente documento,
consulte também os demais protocolos setoriais, no site do Plano SP (https://www.saopaulo.
sp.gov.br/planosp/setores/).
3. Para conferir como proceder com a testagem e o acompanhamento dos funcionários,
consulte o protocolo de acompanhamento da saúde do Estado de São Paulo. Ele pode ser
consultado aqui (https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/protocolode-acompanhamento-covid-19.pdf).
4. Ademais, a existência de um protocolo sanitário dedicado ao setor não determina sua
abertura. Paralelamente, a inexistência de um protocolo não o impede de abrir. Para checar a
situação da abertura dos negócios em sua cidade, consulte a Classificação atualizada do seu
Departamento Regional de Saúde no Plano SP (https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/).
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Protocolos setoriais
I. Setor: Atividades imobiliárias
Subsetor: Geral
Estabelecimentos e empresas aos quais se aplica: Imobiliárias, incorporadoras, stands de inauguração de imóveis, apartamentos decorados e apartamentos à venda ou à locação, entre outros.
Protocolos:
1. DISTANCIAMENTO SOCIAL
DIRETRIZES

PARA FUNCIONÁRIOS

PARA CLIENTES

O imóvel novo, usado ou apartamento decorado deverá ser visitado por uma família por vez e as visitas
serão preferencialmente agendadas previamente.

Recomendável

Recomendável

A realização de vistorias e serviços in loco nos
imóveis devem ser realizadas apenas quando for
imprescindível, sempre respeitando regras de distanciamento e equipamentos de proteção, como
máscaras, disponibilizados pela prestadora de serviços aos seus empregados.

Recomendável

Recomendável

Incentivar as intermediações online, evitando
aglomerações, oferecendo a oportunidade aos
clientes que não queiram se deslocar até as imobiliárias e/ou plantões de vendas.

Recomendável

Recomendável

Os stands de vendas devem ser ventilados e as
recepcionistas devem ficar afastadas das demais
pessoas presentes.

Recomendável

N/A

2. HIGIENE PESSOAL
DIRETRIZES

PARA FUNCIONÁRIOS

PARA CLIENTES

Durante visitas a apartamentos ou imóveis decorados, os corretores deverão portar unidades de
álcool em gel 70%, para uso próprio e para uso
dos clientes.

Recomendável

Recomendável
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3. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES
DIRETRIZES

PARA FUNCIONÁRIOS

PARA CLIENTES

Alimentos não devem ser fornecidos no interior
do stand e água deve ser fornecida em embalagens individuais e descartáveis.

Recomendável

Recomendável

Garantir a limpeza geral do ambiente, sobretudo a
limpeza das mesas de atendimento, a cada troca
de clientes.

Recomendável

N/A

Lavatórios equipados com sabão líquido, toalhas
descartáveis e álcool em gel deverão estar disponíveis à equipe de vendas.

Recomendável

N/A

