ACE

EM AÇÃ

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.269 e
Plano de Ação para RETOMADA DAS ATIVIDADES

A ACE Ourinhos é favorável à flexibilização estratégica
para ABERTURA DO COMÉRCIO. Iniciamos o retorno COM
RESTRIÇÕES das atividades comerciais em Ourinhos.
Porém, a PREVENÇÃO DEVE CONTINUAR a ser o foco
principal em nossas atividades do dia a dia.

Confira Cuidados no Comércio contra a COVID-19

ACE EM AÇÃ

CARTA AOS COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS
Iniciamos o RETORNO DAS ATIVIDADES comerciais em Ourinhos, ainda
que COM RESTRIÇÕES é a oportunidade para retomarmos nossas
relações com clientes e fornecedores de forma mais próxima da normalidade.
Chamo a ATENÇÃO AOS CUIDADOS que devem ser adotados por
todos para que, de fato, os ÍNDICES DE PROLIFERAÇÃO do novo coronavírus DIMINUAM em nossa cidade. A cada 7 dias teremos uma avaliação dos critérios de pontuação. Se eles caírem, regrediremos um
ponto na tabela de abertura. Fomos colocados na fase 2, mas pelo
Decreto Municipal INGRESSAMOS NA FASE 3, em uma tabela de 1 a 5,
lembrando que somente a cada 15 dias podemos mudar de patamar.
Essa mudança de faixa pode ser para cima ou para baixo. Por isso,
saliento que SOMOS TODOS RESPONSÁVEIS pelo o que vai acontecer
em relação à abertura ou ao fechamento de nossos estabelecimentos daqui em diante.
Neste momento, se um perde,
todos perdem. Que todos
tenhamos consciência e responsabilidade sobre nossas
empresas, nossos colaboradores, nossos clientes, fornecedores e sobre nós mesmos.
Tomem muito cuidado! A
doença está aí, estaremos
muito mais expostos a partir de
agora. Pensem na empresa,
mas pensem também, com
muito carinho, em vocês
mesmos e em suas famílias.
Lembrando que a partir desse
reinício a FISCALIZAÇÃO estará
mais rigorosa, inclusive com
valores de multas expressos no
Decreto Municipal.

Robson Martuchi PRESIDENTE DA ACE

Excelente retorno ao trabalho a
todos e que Deus esteja conosco!

ACE EM AÇÃ

CONTATO SOCIAL:
Colaboradores e CLIENTES
estar SEMPRE DE MÁSCARA;

devem

TENHA SEMPRE álcool gel 70% para higiene das mãos e limpeza de ambientes;
ATENDA seus clientes a uma DISTÂNCIA de pelo menos 1 metro.

1M

Muitos clientes seguem se prevenindo, OFEREÇA ATENDIMENTO
DIGITAL - whatsapp, redes sociaIs, site e telefone;
RESPEITE os percentuais informados no Decreto Municipal
quanto a CAPACIDADE MÁXIMA
DE PESSOAS em seu comércio.

ACE EM AÇÃ

LIMPEZA E DESINFECÇÃO:
Mantenham APENAS UMA
ENTRADA no seu estabelecimento comercial para controlar melhor o fluxo de pessoas e a higienização.
Deixe a PORTA ABERTA a fim
de aumentar a circulação de
ar e EVITAR o contato com
maçanetas.
Organize PROTOCOLOS de LIMPEZA e desinfecção de
provadores, máquinas de cartão, dentre outros OBJETOS
DE USO FREQUENTE;
IMPEÇA aglomeração DENTRO E FORA de seu estabelecimento;

Faça MARCAÇÃO DO SOLO com distanciamento de 2 mts
no caixa e, se possível, também na área de atendimento
e calçada;
TREINE seus colaboradores para que APÓS A SAÍDA de
cada cliente os OBJETOS de uso comum DEVEM SER DESINFETADOS.

ACE EM AÇÃ
COMUNIQUE-SE:
Mostre que sua empresa se importa com a SAÚDE DOS
CLIENTES E COLABORADORES.
ORIENTE SEUS CLIENTES com cartazes sobre a prevenção,
como: não tocar a boca e os olhos, evitar cumprimentos
de aperto de mão, não compartilhar objetos pessoais,
etc;
EVITE realizar atividades e eventos promocionais que
possam CAUSAR AGLOMERAÇÕES.

Comunicação

A ACE Ourinhos está atenta às movimentações em
torno de medidas preventivas ao Covid-19.
Estamos a disposição de nossos associados para o
esclarecimento de qualquer dúvida ou orientação a
respeito desse assunto.
ACE em ação contra o Novo Coronavírus

FILIADA À FACESP

OURINHOS

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
E EMPRESARIAL

(14)

3302-3300

Av. Altino Arantes, 589
Centro - Ourinhos/SP
Ace Ourinhos

aceourinhos

