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ORIENTAÇÕES AOS MOTORISTAS

MANTENHA SUA SAÚDE

Lave frequentemente suas mãos com água e sabão e limpe objetos (como celular, 

chaves, óculos) com álcool 70%, desinfetantes ou água sanitária diluída. É importante 

evitar contatos físicos

SEMPRE UTILIZE ÁLCOOL EM GEL

Além de lavar as mãos com água e sabão, utilize álcool em gel sempre que possível e 

mantenha um frasco no carro paras os passageiros usarem também.

ORIENTE OS PASSAGEIROS

Peça ao passageiro para viajar no banco de trás e fale sobre a importância de 

higienizar as mãos, cobrir o rosto com um lenço descartável ou com os braços ao 

tossir e espirrar. Recomende também manter os vidros do carro abertos para 

circulação do ar e evitar o uso do ar-condicionado. Utilize máscaras para sua 

proteção e oriente também ao passageiro se possível utilizar uma também.

MANTENHA A HIGIENE DO CARRO APÓS CADA SAÍDA

Passe papel toalha com álcool nas portas, maçanetas, alça de teto, apoio de braços 

e outras superfícies de contato dentro e fora do carro. Não utilize o mesmo papel que 

deve ser descartado.

FAÇA A DESINFECÇÃO NOVAMENTE AO FIM DO DIA

Ao término do trabalho, use um borrifador para pulverizar água sanitária em diluição 

02 colheres de sopa para cada 01 litro de água em toda parte interna do carro como 

bancos, apoios de braço, maçanetas, alças e portas, sempre utilizando luvas de látex 

e máscara. Siga estas instruções para sua segurança e tenha cuidado para não 

manchar os bancos e demais áreas do carro.
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USO DE MÁSCARAS

A máscara deve cobrir o 

queixo, o nariz e ficar 

justa ao rosto.

Utilize sempre máscara 

para sua proteção e 

demais pessoas próximas 

a você

Não toque no tecido 

da máscara e não 

remova para falar.

Certifique que o tamanho 

das alças esteja 

confortável

Retire a máscara 

pelas alças 

laterais.

Coloque a máscara 

para lavar após o uso 

(tecido) ou descarte em 

lixo adequado.


