
ATA REUNIÃO COMITÊ COVID19 – JAGUARIÚNA (SETOR DE SALÕES DE BELEZA E AFINS) 

 

Data: 23/04/2020 

Horário: 09:00h 

Local: Pátio de reuniões Gabinete 

Participantes:  

Secretaria de Desenvolvimento Econômico; 

Secretaria de Saúde; 

Departamento de Fiscalização Tributária; 

Associação Comercial de Jaguariúna; 

Representantes do setor de barbeiros, cabeleireiros e salões de beleza. 

 

Tema reunião:  

Propostas para flexibilização para o funcionamento do setor de acordo com as diretrizes 

estabelecidas no Decreto do Governo do Estado de São Paulo. 

 

Propostas Apresentadas:  

Após deliberação entre os participantes da presente reunião, foram definidas as seguintes 

propostas para regulamentação do setor em Jaguariúna: 

1) Instituir o atendimento individualizado, ou seja, fica proibida a permanência de mais 

de um cliente simultaneamente no interior do estabelecimento; 

2) Nos casos em que o estabelecimento conte com separação interna por salas e/ou 

divisórias, os atendimentos serão individualizados por espaço; 

3) Em casos onde haja mais de um profissional em espaços não separados por divisórias, 

estes deverão revezar os atendimentos para que não haja atendimento simultâneo; 

4) Fica proibida a utilização de salas de espera e espaços de convivência no interior de 

salões e centros de estética, devendo os agendamentos considerarem um espaço suficiente 

entre os horários para que seja possível a higienização do local a cada saída de cliente; 

5) Não será permitida a permanência de acompanhantes dos clientes no interior do salão 

bem como em espaços destinados a espera, devendo o profissional impedir a entrada de mais 

de uma pessoa por agendamento; 

6) Serão adotadas as medidas de higiene conforme o que segue: 

a. Obrigatório o uso de máscaras por todos os funcionários do estabelecimento, bem 

como aos clientes, exceto em serviços de barbearia. 



b. Caso o cliente não possua máscara, fica obrigado o estabelecimento a fornecer 

máscaras bem como o álcool gel para higienização; 

c. Fica obrigado o estabelecimento a fornecer todos os equipamentos e produtos aos 

funcionários para que seja mantida a segurança da saúde dos envolvidos no funcionamento do 

estabelecimento. 


