
Guia de 
cuidados para os 

atendimentos 
 

 



Nossos atendimentos terão um 
espaço de 30min entre uma sessão 
e outra. Usaremos esse tempo para 

higienizar adequadamente área 
comum e as salas de atendimento; 

 
Por esse motivo, procure ser 
pontual e evite chegar muito  
cedo ou muito tarde para que  

possamos nos organizar. 



Venha sempre de máscara de pano ou 
TNT, que cubra bem o nariz e a boca; 

 
Assim que chegar, não retire os 

sapatos e coloque o pro-pé cobrindo 
completamente a sola. Só retire os 

sapatos na sala de atendimento, com 
cuidado para não retirar o pro pé  

(não usaremos as meias por enquanto, só os  
pro-pés descartáveis, ok?) 



As terapeutas evitarão ao máximo 
atender nos mesmos dias e períodos. 
Caso aconteça, mantenha distância de 

1,5m das outras pessoas; 
 

Todas as áreas comuns serão 
higienizadas frequentemente com 
álcool 70%, incluindo máquina de 

cartão, maçanetas, canetas, torneiras, 
assentos, área do chá e balcão) 



Evite tocar na parte da frente da máscara e, 
caso tenha que ajustá-la, higienize as mãos 

logo em seguida. 
 

Por hora, o uso do carrinho de chá, água e 
balinhas está proibido para evitar 

infecções. Sugerimos trazer sua própria 
garrafa de casa, mas se não puder iremos 

disponibilizar uma para você! Você 
também poderá levar o sachê de chá para 

imunidade para apreciar em casa. 
Lembre-se de reciclar sempre sua garrafinha! 



Ao usar o banheiro, utilize o papel 
toalha para secar as mãos e fechar a 
torneira. Descarte no local indicado. 

 

Ao sair, descarte o pro pé no local 
indicado e higienize as mãos logo em 

seguida com o álcool 70%. 
 

O segredo de uma boa prevenção, é imaginar 
que está tudo contaminado e limpar tudo com 

muita atenção e cuidado, mas sem pirar!  



Desmarque a sua sessão se estiver com 
sintomas de gripe, resfriado, diarreia, 
dores no corpo, febre, tosse seca ou 
qualquer mal estar. Lembre-se que é 

importante nesse momento cuidar da sua 
imunidade e saúde! 

 

Caso tenha algum imprevisto, procure 
nos avisar com antecedência, para que 

possamos nos organizar.  



Usaremos os devidos EPI’s para realizar 
os atendimentos e deixar todo mundo 

tranquilo. 
 

Por esse motivo, não se assuste se achar 
a gente veio de outro mundo, ok? Vamos 
levar na brincadeira e pensar que é um 

lembrete para evitar abraços e beijos até 
chegar a tão sonhada vacina! 



O essencial agora é um cuidar do outro 
e se preparar para mudanças! 

 

A situação não será fácil, mas o 
importante é respeito acima de tudo e 
entender que tem muita mudança que 
está vindo para transformar o mundo 

em um lugar melhor! 
 
 

Gratidão pelo carinho! Amamos todos vocês!  



Ahh, esse é o nosso 
Certificado de 

Estabelecimento  
Responsável 


