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1. Todos os clientes devem ser verificados quanto a sintomas antes de entrarem na 
loja. Se prevalecerem sintomas relevantes de COVID-19, o atendimento deverá ser 
adiado ou realizado apenas sob precauções especiais. Os funcionários devem 
realizar uma verificação diária dos sintomas e seguir as medidas apropriadas.

2. Salvo disposição em contrário da lei nacional ou regional, recomenda-se que 
haja um máximo de 1 cliente por 25m2 de espaço de loja acessível ao público. Se 
uma loja tiver um espaço acessível de 100m2, um máximo de 4 clientes será 
permitido na loja a qualquer momento.

3. Todos os clientes devem usar o desinfetante para as mãos, que deve ser 
disponibilizado na entrada da loja. 

4. Todos os funcionários devem usar máscara. Clientes que entrem na loja sem 
máscara devem colocar uma máscara fornecida pela loja. O cliente pode levar a 
máscara para casa. Todas as máscaras devem ser apropriadas e aprovadas pelas 
autoridades nacionais relevantes. As máscaras fornecidas gratuitamente aos 
clientes e funcionários devem ser utilizadas apenas com a finalidade de executar o 
serviço de atendimento.

Sob nenhuma condição é permitido vender ou doar máscaras sem autorização 
prévia. Siga as instruções adicionais e diretrizes publicadas no nosso plano de 
contigência COVID-19.

5. Observe as recomendações de higiene do grupo Opticenter. Mais importante: 
não toque no rosto se não tiver lavado adequadamente as mãos.

6. Além de proteger o nariz e a boca com máscara, é importante proteger os olhos 
de infeções por gotículas. Para garantir isso, todos os funcionários devem usar 
óculos de proteção ou viseiras.

7. Durante o atendimento, os funcionários devem usar luvas novas de uso único 
para cada novo cliente ou higienização correta das mãos antes e depois do 
atendimento por cliente.

8. Todas as superfícies que entraram em contato com os clientes devem ser 
desinfetadas. Isso inclui produtos, equipamentos e acessórios de loja como mesas, 
cadeiras e espelhos. Por favor use apenas desinfetante com base em agentes 
antivirais apropriados e preste atenção às diretrizes fornecidas pelo nosso plano 
de contingência COVID-19.


