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1.PRINCIPAIS QUESTÕES
SOBRE CORONAVÍRUS (COVID-19)
1.1. Como o vírus é transmitido?
A transmissão do vírus ocorre principalmente pelo
ar, através da inalação de gotículas e aerossóis
eliminados por espirros e tosse ou por contato
pessoal com secreções contaminadas. Isso pode
acontecer durante aperto de mãos, beijos ou contato
com superfícies contaminadas com secreções, como
maçanetas de portas, celulares, computadores, copos
e utensílios usados por outras pessoas.
1.2. Quais são as principais ações de prevenção?
Segundo o Ministério da Saúde:
a)Lavar as mãos frequentemente com água e sabão
(esfregar todas as partes das mãos, incluindo
dedos e unhas, por 20 segundos) ou usar
antisséptico de mãos à base de álcool em gel 70%,
principalmente após tossir ou espirrar; depois de
cuidar de pessoas doentes; após ir ao banheiro;
antes/depois de comer; após tocar em superfícies
possivelmente contaminadas. Lavar as mãos
com o mesmo procedimento anterior após uso
de transporte público;
b) Ao tossir e espirrar cubra a boca e o nariz.
Use os braços ou lenço descartável;
c) Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
d) Evitar o uso de adornos, como anéis, pulseiras,
colares e brincos;
e) Não compartilhar objetos de uso pessoal
como copos e talheres;
f) E
 vitar aglomeramento de pessoas, mesmo
no ambiente familiar;

g) Evitar apertos de mãos, beijos e abraços;
h) Evitar ficar em contato próximo a pessoas com
febre e tosse. É recomendado manter distância
de pelo menos 1 (um) metro entre as pessoas,
mesmo que sem sintomas. Procurar um serviço
médico se apresentar sintomas como febre, tosse
e dificuldade de respirar;
i) L
 impar e desinfetar objetos e as superfícies tocadas
com frequência. Manter ambientes ventilados.
1.3. Quais os principais sintomas?
São: febre, tosse, coriza e dificuldade para respirar.
Fonte: www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus
1.4. Qual é o grupo de risco de contágio?
Idosos, gestantes, diabéticos, hipertensos e pessoas
com insuficiência cardíaca, renal ou doença respiratória
crônica, imunossuprimidos.
1.5. Há alguma orientação especial do Ministério
da Saúde para os serviços privados?
O Órgão determinou medidas para a redução do
contato social e do risco de contaminação, com
recomendação de disponibilizar locais para lavar as
mãos com frequência, dispenser com álcool em gel
na concentração de 70% e o fornecimento de toalhas
de papel descartáveis. Ainda, há a advertência
para ampliação da frequência de limpeza do piso,
corrimão, maçaneta e banheiros, com álcool 70%
ou solução de água sanitária.

1.6. Quais pontos de contato se deve ter mais
atenção na manutenção da limpeza para evitar a
contaminação?
Carrinhos e cestas de compra, checkouts, botões
de emissão de ticket de estacionamento, ponto
eletrônico, maquininhas de cartão, corrimões,
maçanetas, caixas eletrônicos são pontos de
contato muito frequentes e que são feitos por muitas
pessoas, por isso, é necessário ter uma atenção
especial. O ideal é aumentar a frequência da limpeza
destes pontos.

2. PRINCIPAIS AÇÕES DOS SUPERMERCADOS
COM SEUS COLABORADORES E FUNCIONAMENTO
2.1. Quais as orientações em relação
aos colaboradores?
Prepará-los com orientação sobre os procedimentos
necessários para higienização pessoal e dos
ambientes de trabalho e principalmente evitar
apertos de mãos, beijos e abraços e disponibilizar
dispensadores com álcool em gel em todas as áreas.
Além disso, seguir as ações gerais recomendadas
pelo Ministério da Saúde e do atendimento ao manual
de Boas Práticas e Procedimentos Operacionais
Padrão (POP) para serviços de alimentação.
Evitar aglomeração nos refeitórios e salas de
descanso e reforçar o treinamento sobre o método de
lavagem das mãos e higienização com álcool em gel.

2.2. Devo solicitar aos colaboradores que utilizem
máscaras e luvas?
Não é recomendado o uso de máscaras e luvas pelos
colaboradores, sendo que a utilização inadequada
destes produtos pode aumentar o risco de
contaminação, conforme orientação da ANVISA.
Aos manipuladores de alimentos é vetado uso
da máscara nasobucal, conforme previsto
na Portaria CVS 5/2013.
Deve-se observar a legislação local em relação
ao uso destes produtos, no qual a obrigatoriedade
deverá ser cumprida caso exista determinação legal.
2.3. Há alguma orientação específica
para os colaboradores que operam os caixas?
Como manipulam notas, moedas, cartões etc., podem
ter contato com objetos ou superfícies contaminadas
com secreções. Além da recomendação para que
evitem o contato com a boca, nariz ou olhos, vale
reforçar a lavagem frequente das mãos com água
e sabão e usar antisséptico de mãos à base de álcool
em gel 70%. Recomenda-se disponibilizar álcool
em gel e papel ou lenço descartável em cada um
dos caixas, inclusive orientando para que as
operadoras possam fazer a limpeza das maquininhas
de cartão antes de cada pagamento, e também pela
superfície do checkout, podendo ser utilizado álcool
70% ou uma solução com água sanitária.
Para evitar contaminação, recomenda-se a instalação
de barreira que isole o operador de checkout do
cliente.

2.4. Qual procedimento seguir caso um funcionário
apresente os sintomas do Coronavírus?
Mesmo sem diagnóstico laboratorial confirmado, o
colaborador deverá ser encaminhado à sua residência
para acompanhamento e orientado a procurar os
serviços médicos nos casos mais graves, onde há
febre alta ou dificuldade para respirar ou falta de ar.
Conforme recomendação do Ministério da Saúde
e da Secretária da Saúde do Estado de São Paulo,
o funcionário não deverá retornar ao trabalho até
que tenha o diagnóstico que exclua infecção por
COVID-19.
2.5. Qual procedimento interno seguir caso um
funcionário seja diagnosticado com COVID-19
em relação ao ambiente de trabalho e aos demais
funcionários que tiveram contato com este
colaborador?
O funcionário deverá ser afastado, orientado a manter
isolamento domiciliar por 14 dias e a procurar serviço
médico se tiver febre alta ou dificuldade respiratória.
Os contatos próximos deverão ser orientados e
monitorados quanto ao aparecimento de sintomas.
Não há necessidade de afastamento dos contatos
assintomáticos. A área de trabalho deverá ser
higienizada com água sanitária ou álcool a 70%.
Não há indicação de fechamento do setor,
mesmo se for setor de manipulação.
2.6. Como proceder em relação às faltas
desses colaboradores?
A lei n° 13.979/2020 determina algumas ações para
enfrentamento do Coronavírus. Essa legislação
considera falta justificada o período de ausência
decorrente de isolamento ou quarentena.

2.7. Como proceder com o funcionário que não está
no grupo de risco e não vem trabalhar?
Quando ocorre a falta injustificada, o trabalhador
poderá sofrer descontos no seu salário, referente
aos dias de ausência e benefícios correspondentes. A
empresa poderá adotar as penalidades cabíveis,
na forma da CLT.
O empregado deverá ser notificado para retorno ao
trabalho e, após 30 (trinta) dias corridos de ausência
não justificada, o artigo 482, alínea “i” da CLT, permite
a rescisão do contrato de trabalho por justa causa
por abandono de emprego.
2.8. Posso afastar colaborador com suspeita
de Coronavírus?
Sim, por liberalidade da empresa visando evitar
contágio. Também é possível adotar o regime
de trabalho home office (trabalho realizado de casa)
como medida preventiva. Contudo, a empresa não pode
obrigar os colaboradores a se submeter a exames.
A recomendação do Ministério da Saúde e da
Secretária da Saúde do Estado de São Paulo é de
afastamento do funcionário até descarte de infecção
por COVID-19 ou após 14 (quatorze) dias
de quarentena.
2.9. Médico pode afastar colaborador com suspeita
de Coronavírus?
Sim, inclusive, conforme a Portaria nº 356/2020,
determinando medidas de isolamento por um
prazo máximo de 14 (quatorze) dias que poderá ser
estendido por até igual período, conforme resultado
laboratorial. Atestados médicos podem ser enviados
de forma eletrônica ao RH.

2.10. Os dias de afastamento serão remunerados?
No caso de afastamento pela empresa, essa é
responsável pela remuneração do colaborador.
No caso de isolamento determinado por médico,
os 15 primeiros dias de afastamento devem ser
remunerados pela empresa e, após esse período,
deve encaminhar o colaborador ao INSS.
2.11. Caso seja identificado que o colaborador
prestou informações falsas à empresa sobre
sua saúde como devo proceder?
Havendo comprovação da conduta, o colaborador
poderá ser penalizado, na forma da CLT.
2.12. Quais as recomendações para colaboradores
no grupo de risco?
Recomendável que não fiquem expostos. Caso seja
possível, determinar que o trabalho seja realizado
de casa (home office). Na hipótese do trabalho
de casa não ser possível em razão da função, é
recomendável o afastamento, podendo-se adiantar
férias do colaborador, ainda que o período aquisitivo
a elas relativo não tenha transcorrido ou, ainda, adotar
regime especial de compensação de jornada, por meio
de banco de horas por acordo coletivo ou individual
formal, para a compensação no prazo de até dezoito
meses, contado da data de encerramento do estado
de calamidade pública, seguindo o procedimento
previsto na Medida Provisória n° 927/2020.

2.13. Existe alguma medida a ser adotada com os
colaboradores portadores de necessidades especiais,
com deficiência intelectual?
A deficiência intelectual isolada não entra no grupo
de risco, precisa estar associada às condições
especificadas: hipertensão, diabetes, insuficiência
renal ou respiratória, imunossupressão ou maior de
60 (sessenta) anos. No entanto, em função do déficit
cognitivo, considerar a possibilidade de afastamento
desse colaborador, pois pode ser mais difícil o
entendimento e a execução de todas as medidas
de prevenção.
2.14. Existe alguma medida a ser adotada com as
lactantes?
Não, o novo Coronavírus não é transmitido ao feto
ou ao bebê durante a gravidez ou no parto, segundo
estudos disponíveis até o momento. O vírus não foi
encontrado em amostras de líquido amniótico ou
leite materno.
2.15. Quais as recomendações para colaboradores
que tenham filhos menores?
Caso as atividades escolares estejam suspensas,
é recomendável que o colaborador responsável
seja direcionado ao trabalho em casa ou afastado,
desde que comprove que não tenha outra pessoa
que possa cuidar do menor. Outra medida possível,
é o adiantamento de férias para esse colaborador,
adoção do regime de banco de horas, conforme
Medida Provisória n° 927/2020.

2.16. É devido o pagamento de vale-transporte e
vale-alimentação durante o desempenho do trabalho
remoto ou à distância?
A concessão de vale-transporte não é obrigatória
porque este benefício destina-se ao reembolso
do deslocamento casa-trabalho e vice-versa.
Já o vale-alimentação deve ser mantido, porque
há necessidade de alimentação normalmente,
mas em regime home office (trabalho realizado de
casa).
2.17. Quem arca com as despesas do trabalho remoto
ou à distância?
Conforme previsto, no artigo 4º, § 3º da Medida
Provisória nº 927, os ajustes relacionados
à responsabilidade de aquisição, manutenção
ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos
e da infraestrutura necessária e adequada à
prestação do home office (trabalho realizado de
casa) e ao reembolso de despesas arcadas pelo
empregado serão previstas em contrato escrito ou
termo apartado, firmado previamente ou no prazo de
30 dias, contado da data da mudança do regime de
trabalho.

2.18. Qual procedimento seguir para implementação
do home office (trabalho realizado de casa)?
Durante o estado de calamidade pública o empregador
poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho
presencial para o home office (trabalho realizado de
casa), o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à
distância e determinar o retorno ao regime de trabalho
presencial, independentemente da existência de
acordos individuais ou coletivos, com notificação ao
empregado com antecedência de, no mínimo, quarenta
e oito horas, por escrito ou por meio eletrônico.
Na hipótese de o empregado não possuir
os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura
necessária e adequada à prestação do home office
(trabalho realizado de casa), do trabalho remoto
ou do trabalho à distância, o empregador poderá
fornecer os equipamentos em regime de comodato
e pagar por serviços de infraestrutura, que não
caracteriza verba de natureza salarial ou, na
impossibilidade do oferecimento
do regime de comodato, o período da jornada normal
de trabalho será computado como tempo de trabalho
à disposição do empregador.
Este regime de trabalho também é aplicável
para os estagiários e aprendizes, conforme previsto
na Medida Provisória n° 927/2020.
Por fim, o empregador deverá instruir os
empregados, de maneira expressa e ostensiva,
quanto às precauções a tomar a fim de evitar
doenças e acidentes de trabalho.

2.19. Devo suspender reuniões internas e com
fornecedores?
É recomendável que reuniões presenciais sejam
suspensas e realizadas, quando possível, por
conferência por vídeo ou telefone. Caso a reunião seja
inadiável ou não seja possível utilizar métodos para
conversa à distância, recomenda-se que seja realizada
em local aberto e arejado, assegurando distância
segura entre as pessoas e excluindo pessoas com
sintomas.
2.20. Existem outros pontos de atenção no tratamento
com os colaboradores?
As condutas discriminatórias em relação aos
colaboradores contaminados ou potencialmente
contaminados devem ser represadas e são passíveis
de sanções disciplinares.
2.21. Como devo proceder em relação aos terceiros?
A lei n° 13.429/2017 fixa que é responsabilidade
da contratante garantir as condições de segurança,
higiene e salubridade dos trabalhadores, inclusive
terceiros, podendo estender o mesmo atendimento
médico, ambulatorial e de refeição destinado
aos seus empregados.
Para o cumprimento das melhores práticas, os
terceiros (prestadores de serviços, promotores etc.)
devem ter o mesmo tratamento que o colaborador
interno para que a ação seja completa.

2.22. Qual a recomendação em relação aos
trabalhadores adolescentes?
A nota técnica conjunta n° 05/2020 elaborada pelo
Ministério Público do Trabalho recomenda, sem prazo
definido, as seguintes ações emergenciais para a
proteção dos Adolescentes Aprendizes, Estagiários
e Empregados: (I) a suspensão das aulas teóricas
dos aprendizes, salvo quando possível de realizar-se
na modalidade EAD; (II) a interrupção imediata das
atividades práticas dos aprendizes, sem prejuízo
da remuneração; (III) a interrupção das atividades
presenciais de estágio pelas entidades concedentes,
públicas e privadas; (IV) afastamento imediato dos
funcionários adolescentes, entre 16 (dezesseis)
e 18 (dezoito) anos, sem prejuízo da remuneração.
2.23. É possível adotar escala de trabalho
diferenciada?
Sim, é possível implementar a escala de trabalho
diferenciada neste período para evitar a aglomeração
e a contaminação dos colaboradores, desde que isto
seja acordado previamente com cada empregado
para não gerar prejuízo às atividades pessoais.
2.24. É possível determinar horário diferenciado para
abertura e fechamento das lojas?
Sim, pode-se adotar horário diferenciado para
abertura e fechamento das lojas, valendo frisar
que a mudança do horário de trabalho e escalas
deverão ser alinhados previamente com cada
colaborador e formalizados pelo RH.
Ainda, durante o estado de calamidade pública,
os empregadores poderão antecipar o gozo de
feriados não religiosos federais, estaduais, distritais
e municipais e deverão notificar, por escrito ou

por meio eletrônico, o conjunto de empregados
beneficiados com antecedência de, no mínimo,
quarenta e oito horas, mediante indicação expressa
dos feriados aproveitados, conforme previsto na
Medida Provisória n° 927/2020.
2.25. Como ficam as admissões e demissões neste
momento?
No processo de admissão, recomenda-se que os
documentos sejam enviados na forma eletrônica, sendo
que para todos os contratos de trabalho (novos ou já
existentes), as anotações (férias, salário etc.) serão
feitos apenas eletronicamente, devido à implementação
da CTPS digital. Ainda, eventuais processos de
integração de novos colaboradores, se não puderem
ser postergados, devem evitar aglomerações e quando
possível realizados em local aberto.
Vale frisar que, conforme determina a Medida
Provisória n° 927/2020, está suspensa a
obrigatoriedade de realização dos exames médicos
ocupacionais, clínicos e complementares, exceto
dos exames demissionais, que poderá ser dispensada
caso o exame médico ocupacional mais recente tenha
sido realizado há menos de cento e oitenta dias.
Após o encerramento do estado de calamidade
pública, os exames devem ser realizados no prazo
de 60 (sessenta) dias.
Além dos exames médicos, os treinamentos periódicos
também estão com obrigatoriedade suspensa.

2.26. Devo adotar alguma medida em relação à
logística de recebimento de mercadorias?
Os entregadores de mercadorias, assim como seus
veículos de transporte, devem se apresentar em
condições de higiene. Sua recepção deve ocorrer
em área exclusiva para este fim, com procedimento
operacional padrão que averigue a qualidade dos
transportadores, embalagens, rotulagens, avaliação
sensorial e medições de temperaturas, entre outros.
2.27. Quais os procedimentos recomendados com
relação à entrega de mercadorias pelos entregadores
da loja na casa dos consumidores?
Além de reforçar os cuidados habituais, fornecer
álcool em gel e lenços para os entregadores, para
que possam higienizar as mãos e as maquininhas
de cartão. Incentivar o pagamento remoto, evitando
o uso da maquininha. Orientá-los a manter distância
de 1 (um) metro e deixar as compras, quando
possível, na porta, evitando contato próximo com o
consumidor.
2.28. Quais outras ações posso adotar nesse
momento?
É recomendável a criação de um grupo dentro da
empresa (comitê de crise) envolvendo diversas áreas
e a direção para acompanhar o que ocorre e, com
isso, gerar melhorias nos processos. Esse processo
deve ser documentado.
Também é recomendável que orientações sobre
prevenção do contágio pelo Coronavírus sejam
transmitidas pela rádio interna das lojas.
Ainda, sugere-se que as empresas antecipem
sua campanha de vacinação interna contra gripe
para evitar outros afastamentos.

3. PRINCIPAIS AÇÕES DOS SUPERMERCADOS
NA RELAÇÃO COM O CONSUMIDOR
3.1. Posso disponibilizar alguma comunicação sobre
Coronavírus nas lojas?
Sim, o Centro de Contingência do Estado
disponibilizou um modelo de cartaz que pode ser
afixado nos estabelecimentos comerciais, reforçando
os cuidados com o Coronavírus. O cartaz pode ser
obtido em: http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/
Além disto, a APAS disponibilizou alguns modelos
de cartazes para afixação nas lojas:
https://portalapas.org.br/campanhas/novocoronavirus/
3.2. Quais ações posso adotar para higiene das lojas?
Além das ações legalmente previstas, recomendamos:
a) Disponibilizar colaborador para constante limpeza
dos carrinhos utilizando álcool e papel descartável,
se possível, limpeza na entrega dos carrinhos ou
cestas;
b) Disponibilizar em locais estratégicos da loja álcool
em gel para uso pelos consumidores, incluindo
os pontos de entrada e saída;
c) L
 impeza com álcool 70% das maquininhas de
cartão e pontos de contato de forma geral, como
botões de cancela de estacionamento, pontos
eletrônicos, teclados, maçanetas e puxadores
de refrigeradores, coletores de dados, etc;
d) Aprimorar a limpeza dos banheiros;
e) Indicar no piso distância para pessoas nas filas,
em todos os setores e, se houver restrição de fluxo,
sinalização na área externa;

f) A
 dotar medidas para agilizar o atendimento
de idosos e gestantes em todos os ambientes
das lojas;
g) Limpeza do ar-condicionado;
h) Caso tenha bebedouro na loja, disponibilizar
copos plásticos;
O álcool a 70% ou água sanitária, na diluição
de 1 parte do produto para 9 partes de água
são os produtos recomendados para desinfecção
de superfícies.
3.3. Devo adotar alguma medida em relação
ao autosserviço?
Caso observe alguma situação excepcional,
adotar ações que tragam sensação de conforto
ao consumidor, como disponibilização de pias
para lavagem de mãos, luvas descartáveis,
com recipiente para descarte e, álcool em gel.
3.4. Quais os principais cuidados com a área de
Frutas, Legumes e Verduras?
Sempre que possível, realizar o porcionamento
desses alimentos, evitando assim manipulações
desnecessárias.
Disponibilizar luvas descartáveis para manuseio
de produtos a granel e recipiente para descarte
das luvas usadas.
Disponibilizar álcool em gel nessas áreas para
higiene das mãos, com recomendação de uso antes
e após o manuseio dos produtos.

3.5. Quais os principais cuidados com a limpeza da
loja?
Recomenda-se a limpeza rotineira das lojas acrescido
do uso de água sanitária na proporção de 1 parte
do produto para 9 partes de água.
Os equipamentos devem ser higienizados conforme
a recomendação do fabricante. Se for compatível,
usar álcool a 70% após limpeza com água e sabão.
As bancadas de trabalho, mobiliário, telefones,
maçanetas, puxadores, corrimões devem ser
higienizados com álcool a 70% ou água sanitária na
proporção de 1 parte do produto para 9 partes de água.
Os ambientes de manipulação de alimentos, regidos
por legislação sanitária, devem cumprir
as recomendações legais nas rotinas de limpeza.
3.6. É possível adotar ações diferenciadas para
atendimento aos consumidores do grupo de risco?
A recomendação é de que as pessoas do grupo de
risco mantenham isolamento social, em casa. Os
consumidores do grupo de risco, quando presentes
na loja, podem ser atendidos de forma diferenciada,
pois estão mais suscetíveis à contaminação pelo
Coronavírus. Além do reforço nas medidas de
prevenção, é possível aumentar o número de caixas
preferenciais e/ou estabelecer horários diferenciados
para atendimento destes consumidores.

3.7. É recomendável o controle de pessoas na loja?
Como medida de prevenção, a APAS recomenda
limitar a entrada de 1 pessoa por 20m² de área de
venda (considerada nessa hipótese como área bruta
interna da loja sem descontar os balcões, gôndolas
e checkouts e similares) e observar se há alguma
determinação em legislação local. Essa proporção
é um parâmetro sugerido, cada supermercado pode
supervisionar e tomar medidas com parâmetros
diferentes conforme sua realidade. O objetivo é evitar
aglomeração de pessoas, sendo possível ainda
monitorar os setores com maior demanda
com o objetivo de evitar aglomerações.
O distanciamento de 1 metro entre as pessoas
também deve ser estimulado, tanto em filas como nos
corredores, marcações no solo com a distância são uma
boa alternativa para colocar em prática essa medida.
3.8. Quais outras ações são importantes?
a) Orientar consumidores para que somente uma
pessoa da família efetue as compras. Essa ação visa
conscientizar o consumidor sobre a necessidade de
que menos pessoas estejam em um mesmo lugar ao
mesmo tempo. Com isso garantimos menor número
de pessoas simultâneas nos supermercados e que a
população possa ser abastecida com consciência.
b) Orientar que idosos e pessoas no grupo de risco
evitem fazer as compras presencialmente nas
lojas, também é uma ação de conscientização.
Principalmente pessoas acima de 60 (sessenta) anos,
crianças e gestantes devem se manter afastadas
nesse momento para garantir sua saúde, por isso é
importante que tenham canais alternativos para suas
compras e que recebam essas compras em casa,
como por exemplo e-commerce, telefone, WhatsApp.

3.9. É possível restringir a quantidade de compras por
pessoa?
É recomendável observar se a legislação local dispõe
sobre a obrigatoriedade de limitação de itens por
consumidor, caso em que a obrigação deve ser
cumprida. Na hipótese de o estabelecimento optar por
fazer a limitação, o Código de Defesa do Consumidor
possibilita, em seu artigo 39, I que seja condicionado
o limite quantitativo de produtos diante de uma justa
causa, com ostensiva informação ao consumidor
em relação à limitação.
3.10. Devo realizar ações promocionais e entrega de
material publicitário?
Não recomendamos ações promocionais neste
momento, evitando aglomerações nas lojas e,
em razão da grande procura pela compra de alguns
produtos, a promoção poderá ficar inviabilizada
de cumprimento até a data final por falta dos itens.
Sugere-se, também, que a entrega de materiais
publicitários (tabloides, folders, etc.) seja suspendida
na forma física para evitar contágio e, se possível,
substituída pela forma digital.
É recomendado também suspender ações
de degustação nas lojas.

3.11. Como posso obter mais informações sobre
Coronavírus?
No site do Governo do Estado de São Paulo
(http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/).
Portaria CVS 5/2013
(http://www.cvs.saude.sp.gov.br/up/PORTARIA%20
CVS-5_090413.pdf).
Vale a pena frisar que cada ente federativo (Distrito
Federal, Estados e Municípios) pode editar normas
complementares adaptadas para cada realidade,
por isso, é importante estar atento às recomendações
locais.

3.12. Qual canal de contato com a APAS?
Funcionamento da APAS permanece normal,
possuindo tecnologia para atendimento dos
associados a qualquer tempo. Consultas podem
ser encaminhadas para luana.aguiar@apas.com.br

VAMOS VENCER O CORONAVÍRUS. FAÇA SUA PARTE.

