COMPRA SEGURA

COMPRA SEGURA
ANTES DE SAIR, CONSULTE O MELHOR HORA PARANÁ
O Governo do Paraná desenvolveu um
aplicativo para ajudar quem precisa sair
de casa na escolha pelo momento
menos perigoso.
A ferramenta monitora o movimento
em supermercados e farmácias para
você evitar aglomerações e diminuir o
risco de contaminação pelo novo
coronavírus. Dá para baixar o app no
celular, consultar no computador ou
também no tablet.
Clique aqui e conheça já o
Melhor Hora Paraná.

SUPERMERCADOS / LOJAS / SHOPPINGS
ATENÇÃO: É obrigatório o uso de máscaras por
todas as pessoas que estiverem fora de sua
residência, em espaços abertos ao público ou de
uso coletivo, conforme Lei Estadual
n° 20.189/2020. Deve-se dar preferência àquelas
de tecido, confeccionadas de forma
artesanal/caseira, exceto para os casos
particulares, como profissionais de saúde,
os quais devem seguir as orientações específicas.

Apenas um membro da família deve ir às
compras, evitando aglomerações.

Higienize as mãos ao entrar, acessar balcões de
atendimento e ao pagar nos caixas.

Na loja, evite: rir, conversar, usar o celular,
ou tocar no rosto, nariz, olhos e boca.
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Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com o
braço dobrado (cotovelo) ou, de preferência, com
um lenço descartável. Jogue fora o lenço e
higienize as mãos em seguida.

Ao chegar em casa, limpe todas as embalagens e
produtos hortícolas (frutas, legumes e verduras).

Não deguste nem consuma alimentos no
estabelecimento.

Prefira pagar por método eletrônico (cartões ou
aplicativos), evite manipular dinheiro.

DELIVERY
Prefira comprar produtos com entrega em
domicílio (delivery), retirada expressa sem
desembarque (drive thru) ou retirada em
balcão (take away).

Desinfete os produtos entregues em embalagens
plásticas ou similares antes da manipulação.
Use álcool 70% ou produto equivalente.

Quando não for possível desinfectar a
embalagem, transfira o conteúdo para outro
recipiente e higienize as mãos em seguida.

Descarte as embalagens após o uso
(não reaproveite).

