PREFEITURA MUNíCiPAL DE

CÓRREGO DO OURO - GOIÁS
DECRETO N® 034, DE 02 DE MARÇO DE 2021.
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Parágrafo único - Só será permitido a realização de delivery e
retirada rápida até as 21 h, inclusive de gêneros alimentícios.

Art. 4®. As confecções, facções e congêneres poderão funcionar das
06h as 16h, desde que observado o distanciamento de 2mt entre os funcionários,
uso de máscaras e as demais medidas profiláticas.

Art. 5®. As Casa de produtos Veterinários, Fábricas de produtos para
alimentação animal, lojas de tecidos e confecções, móveis, comércio de
eletrônicos, serviço de Internet, material de construção e demais serviços não
mencionados neste decreto, mas que realizem atendimento ao público, deverão
realizar o atendimento de apenas 01 cliente por vez, para fins de retirada rápida
ou delivery.

Art. 6®. Os Supermercados, Açougues, frutarias e congêneres
poderão funcionar até as 19h, respeitado o limite máximo de 01 (um) cliente por
vez, sem prejuízo dos demais protocolos sanitários já exarados.
Art. 7®. Os Lava-jatos, lavanderias e similares poderão funcionar
durante o período de que trata o artigo 1° deste decreto, ficando restrita a

presença de clientes no estabelecimento durante a realização do serviço.
Art. 8®. Os salões de beleza, barbearias e congêneres deverão
funcionar com prévio agendamento, ficando proibida a permanência de clientes
que não estejam em atendimento.

§1® - Os profissionais de que trata o caput deste artigo ficam
obrigados a utilizar mascara, avental e luvas durante todo o atendimento,
devendo esta última ser substituída ou esterilizada ao final de cada atendimento.

§2® - Fica também o profissional obrigado a efetuar a esterilização
com álcool 70% de todos os objetos utilizados, tais como pentes, tesouras,
maquinas, cadeiras e etc.

Art. 9®. O uso de máscaras é obrigatório em todas os
estabelecimentos autorizados à funcionar devendo estes disponibilizar na
entrada álcool 70%, permitindo o atendimento apenas de pessoas com máscara.

Parágrafo Único - ficam os estabelecimentos obrigados a fixar
placas ou cartazes de recomendação para prevenção contra o covid-19, bem
como cópia deste decreto.

Art.10. Deverá, sempre que possível, ser priorizado o atendimento
por meio eletrônico, telefônico em todos os estabelecimentos, ficando vedado o
consumo de alimentos e bebidas no interior e nas proximidades do comércio.
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Art. 13. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e
estado dede
emergência
causado
pelo Coronavírus
(COVIDI9), podendo sofrer °alterações
acordo com
a evolução
do cenário

epidemiologico, suspensas as disposições em contrário.
Publique-se,
Registre- se,
Cumpra- se.

Córrego do Ouro-GO, em 0^..é€TTrarüDsie 2021
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