
PROTOCOLO DE REABERTURA
DO ÁGUAS CLARAS SHOPPING

O Águas Claras Shopping tem o compromisso de manter o bem-estar e segurança de colab-
oradores, lojistas, salistas e clientes. Coerente com as recomendações dos órgãos de saúde 
pública do País, com as recomendações da Associação Brasileira de Shopping Centers e 
com o Decreto nº 40.817 do Governo do Distrito Federal de 22 de maio de 2020, que liber-
ou as atividades econômicas, elaboramos este protocolo que deverá ser seguido por todas 
as pessoas vinculadas ao empreendimento (colaboradores, lojistas, salistas e prestadores 
de serviços). 
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AÇÕES INTERNAS DE LIMPEZA 
E HIGIENIZAÇÃO DE ÁREAS COMUNS

1. Uso obrigatório de máscara por todos;
2. Quando houver liberação para operação plena da Praça de 

Alimentação, higienização permanente das mesas, garantindo 
a desinfecção e distanciamento de 1,5 metro entre elas;  

3. Instalação de estação de higienização das mãos na Praça de 
Alimentação com água, sabão e álcool em gel; 

4. Instalação de recipientes com álcool em gel em: halls dos eleva-
dores, Praça de Alimentação, entradas do shopping e banheiros; 

5. Limpeza, 4 vezes por dia, dos elevadores, escadas e espaço do 
Concierge;

6. Higienização permanente dos banheiros, incluindo os itens de uso 
comum, como: puxadores, torneiras, sanitários e etc, bem como 
manter as portas dos sanitários abertas para maior ventilação;

7. Limpeza, a cada 1 hora, de cancelas e leitoras de ticket de 
estacionamento;

8. Disponibilização de álcool em gel e máscaras para todos os cola-
boradores do shopping;

9. Desinfecção, 3 vezes por dia, das entradas principais do shopping, 
com o produto quaternário de amônia de 5º geração. O produto 
age como uma película, mata os micro-organismos que estão no 
local e forma uma camada protetora.

10. Retirada dos bebedouros, por medida de segurança;

RESTAURANTES E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO:

Quando houver liberação para Operação total da Praça de Alimentação,

1. Distanciamento de 1,5m entre as mesas e redução do número de 
cadeiras; 
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2. Todos os funcionários deverão utilizar luvas e máscaras para ma-
nuseio de alimentos e atendimento aos clientes;

3. Os restaurantes também devem disponibilizar álcool em gel para 
uso dos clientes.

Os restaurantes da Praça de Alimentação estão autorizados para 
operação parcial, apenas no serviço de entrega em domicílio e reti-
rada do produto. Vedado o consumo no local.

AÇÕES A SEREM ADOTADAS PELOS LOJISTAS

A utilização de provadores está temporariamente proibida;

1. Realização do teste da COVID-19, a cada 15 dias, em todos os co-
laboradores e manter os resultados dos testes disponíveis para 
apresentar aos órgãos, quando houver a fi scalização; 

2. Limpeza e desinfecção total da loja antes da reabertura do 
shopping;

3. Fazer a limpeza da loja durante o dia, mantendo a desinfecção de 
espaços de uso comum, como por exemplo: caixas eletrônicos no 
caso dos bancos, cabides, araras, piso, balcão de atendimento etc; 

4. Disponibilizar recipiente com álcool em gel no interior da loja 
para os clientes e funcionários;

5. No caso das operações de serviços, como: Lotérica, Correios e 
Bancos, deverão colar no chão adesivo com distanciamento de 
1,5 metros cada, para evitar fi las aglomeradas; 

6. Garantir que todos os funcionários lavem as mãos ou utilizem o 
álcool em gel antes e depois de cada atendimento;

7. Manter o distanciamento físico de pelo menos 1,5 metro duran-
te o atendimento;
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8. Fornecer máscaras, que são de uso obrigatório, para toda os 
funcionários;

9. Afastar temporariamente, para que busquem o tratamento mé-
dico, os funcionários que apresentarem sintomas da doença (tos-
se, febre, cansaço respiratório ou difi culdade para respirar);

10. Afastar temporariamente os funcionários que estão no grupo de 
risco;

11. Garantir a limpeza semanal do sistema de ar condicionado;

AÇÕES A SEREM ADOTADAS PELOS SALISTAS

1. Realização do teste da COVID-19, a cada 15 dias, em todos os co-
laboradores e manter os resultados dos testes disponíveis para 
apresentar aos órgãos, quando houver a fi scalização; 

2. Fazer a limpeza e desinfecção total da sala antes da reabertura; 
3. Manter a limpeza da sala durante o dia, fazendo a desinfecção de 

locais de uso comum, como por exemplo: banheiros, recepção, 
máquinas de cartão, mesas/balcão de atendimento, etc. 

4. Disponibilizar um recipiente com álcool em gel na recepção para 
os clientes e funcionários;

5. Garantir que todos os funcionários lavem as mãos ou utilizem o 
álcool em gel antes e depois de cada atendimento;

6. Fazer um controle de agendamentos diários a fim de evitar 
aglomerações; 

7. Manter o distanciamento físico de pelo menos 1,5 metro duran-
te o atendimento, se possível;

8. Fornecer máscaras, que são de uso obrigatório, para todos os 
funcionários;

9. Afastar temporariamente, para que busquem o tratamento mé-
dico, os funcionários que apresentarem sintomas da doença (tos-
se, febre, cansaço respiratório ou difi culdade para respirar);

10. Afastar temporariamente os funcionários que estão no grupo de 
risco;
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11. Garantir a limpeza semanal do sistema de ar condicionado;

Serão realizadas fi scalizações periódicas e o descumprimento des-
sas regras acarretará multa.

AÇÕES A SEREM ADOTADAS PELOS 
TRABALHADORES DE OBRAS

1. Utilizar máscara dentro e fora da obra;

2. Lavar as mãos frequentemente. Foram instaladas pias no subsolo e 
semienterrado que podem ser utilizadas para isso;

3. Evitar tocar o rosto;

4. Evitar estar próximo de outras pessoas; 

5. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço; 

6. Em caso de suspeita de estar com a doença, não venha para o tra-
balho e informe seu superior.
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AÇÕES ADOTADAS PELA 
ADMINISTRAÇÃO DO SHOPPING

1. Realização do teste da COVID-19, a cada 15 dias, em todos os co-
laboradores e manter os resultados dos testes disponíveis para 
apresentar aos órgãos, quando houver a fi scalização; 

2. Divulgação das ações de prevenção adotadas para que os nossos 
clientes sintam-se seguros no shopping e também as adotem;

3. Todos os funcionários do grupo de risco e/ou os que apresenta-
ram sintomas de COVID-19 foram liberados;

4. Todos os colaboradores foram vacinados contra a gripe;
5. Manteremos abertos os canais online de comunicação com o 

cliente;
6. Divulgação das medidas de prevenção no mall;
7. Fazer a medição de temperatura em todos os clientes antes de 

adentrarem ao shopping;
8. Limitar a utilização do estacionamento a 50% da capacidade.


