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Cuidado pessoal
EVITE aglomerações em pontos de retirada de entregas
com grande demanda
Fique distante de outros entregadores (1,5 a 2 metros)
quando for retirar pedidos

Não empreste seu capacete, nem o deixe sob muros e
outras superfícies
USE máscara durante todo o seu turno de entregas
A máscara deve cobrir o nariz e a boca e deve estar bem
ajustada ao rosto
Troque a máscara se estiver úmida

Cuidado pessoal
NÃO encoste na parte da frente da máscara

A máscara deve ser ajustada, colocada e retirada pelas tiras
laterais
NÃO coloque a máscara no pescoço ou na testa
Lave as mãos ou passe álcool em gel antes de vestir a
máscara e sempre que precisar retirar a máscara
NÃO toque nos olhos, rosto, boca e nariz
Em caso de coriza, retire a máscara, guarde em embalagem
de papel, limpe o nariz com lenço descartável, jogue no lixo
e lave as mãos ou passe álcool gel. Recoloque a máscara

Cuidado pessoal
Evite aperto de mãos, abraço, toques na roupa ou qualquer
forma de contato físico, evitando também conversas
desnecessárias

Limpe frequentemente a caixa de entrega com desinfetantes
à base de cloro (0,1%) ou álcool 70% líquido ou gel
Limpe frequentemente o capacete, com um pano com álcool
70% líquido.
Após retirar a encomenda e guardar na caixa de entrega,
lave as mãos ou passe álcool gel

Durante as entregas
No trânsito:
Pare distante de outras motos/bicicletas
Limpe seu veículo de entrega nas áreas que podem estar
contaminadas (manoplas e manetes, maçanetas, direção,
chaves, capacete) com álcool 70% líquido ou gel entre cada
entrega
Entregas sem contato físico são preferíveis
Caso não seja possível entrega sem contato, prefira
pagamentos com cartão, pois dinheiro pode ser fonte de
contaminação

Durante as entregas
Se precisar subir para o apartamento, utilize o elevador de
serviço quando possível

Utilize o álcool em gel disponível na entrada do elevador
ou o seu para limpar as mãos
Após a entrega e pagamento, limpe as mãos com álcool
gel 70%
Evite contato físico prolongado com clientes

Durante o intervalo

Quando estiver comendo, guarde a máscara em um pacote de
papel. Coloque a máscara novamente, assim que terminar de
comer. Lave as mãos ou passe álcool em gel depois que tocar
na máscara
• Não compartilhe copos, talheres, toalhas ou utensílios
• Não use bebedouros coletivos

Ao chegar em casa após
seu turno de entregas
Retire a máscara pelas laterais com cuidado para não
tocar na parte da frente da máscara

Retire a roupa e o calçado antes de entrar em casa
Tome banho completo imediatamente
Lave a roupa suja, ou coloque as em uma sacola plástica
para lavar depois
Limpe os itens pessoais (celular, chaves, óculos, relógio e
tudo o que você trouxer da rua) com álcool 70% líquido
ou gel, ou com água e sabão, caso seja possível

Ao chegar em casa após
seu turno de entregas
Lave as mãos com água e sabão por pelo menos 20
segundos ou utilize álcool gel após limpar os itens
pessoais
Lave o forro interno do capacete com água e sabão.
Retire o forro e esfregue com uma escova de cerdas
macias para não danificar o tecido. Limpe o casco com
álcool líquido 70% ou gel

Não entre em casa com sua caixa de entregas, sem
limpá-la

