Felicidade é ter você de volta!

MEDIDAS SANITÁRIAS

Conheça as medidas sanitárias
adotadas pelo Shopping da Ilha.
Estamos cumprindo todas as Medidas Sanitárias exigidas pelo
Governo do Estado do Maranhão constantes na Portaria nº 034, de
28 de maio, no Decreto nº 35.831 de 20 de maio e na Portaria nº
039, de 10 de junho de 2020. E, ainda, seguimos o Protocolo
determinado pela Associação Brasileira de Shoppings Centers
(ABRASCE) e validado pelo Hospital Sírio Libanês.

1

O Shopping irá funcionar em horário reduzido, de segunda a domingo
das 12h às 20h.

2

Orientamos os lojistas a adotarem o horário prioritário, das 12h às 13h,
para atendimento de idosos (+60 anos) e adultos do grupo de risco.

3

Para cumprir as medidas sanitárias exigidas, 05 (portarias) do
shopping estarão funcionando: Entrada Principal na Av. Daniel de La
Touche; Entrada Piso L2 (próximo a Tok&Stok); Entrada Piso L3 (próximo a Varanda de Restaurantes); Entrada Piso L1 no estacionamento
externo (próximo ao Mateus Supermercado) e Entrada Piso L1 no
estacionamento interno (próximo ao PetMania). Desta maneira,
reduzimos o risco de circulação e otimizamos a triagem nas entradas.

4

O uso de máscaras é obrigatório para clientes (adultos e crianças) e
funcionários.

5

Todas as pessoas que entrarem no shopping terão a temperatura
aferida (clientes e funcionários). Quem tiver com temperatura acima
de 37,8° será orientado a buscar ajuda médica.

6

Lave suas mãos com água e sabão ou use álcool em gel sempre que
usar escadas rolantes, apertar botões de elevadores, usar caixas
eletrônicos, guichês de pagamento de estacionamento ou tocar em
qualquer superfície de uso comum.

7

A cada 20m foram instalados pontos de álcool em gel, priorizando as
proximidades das escadas rolantes e caixas eletrônicos.

8 Obedeça a orientação de sentido e o distanciamento social indicado
nos adesivos de piso. Nas ﬁlas mantenha sempre 2m de distância.
9

Os elevadores tiveram sua capacidade reduzida e são para uso exclusivo de idosos, gestantes, pessoas com crianças de colo e pessoas
com deﬁciência (PCD). Se você não faz parte desse grupo preferencial
use a escada ﬁxa ou as escadas rolantes.

10 Ao usar as escadas rolantes lembre-se sempre de alternar a cada 3
degraus, para manter o distanciamento social.
11 A Praça de Alimentação, lanchonetes e cafés estão abertos todos os
dias das 12h às 20h. Restaurantes estão abertos das 12h às 22h.
12 A rotina de limpeza e desinfecção das áreas comuns foi intensiﬁcada,
principalmente nos pontos de contato como, corrimão de escadas
rolantes, guarda-corpo, painel de elevadores, etc.
13 Ar-condicionados passaram por limpeza e manutenções, seguindo
os padrões rigorosos da vigilância sanitária.
14 Foram criados canais de apoio para que o lojista realize vendas online: o site www.shoppingdailha.com.br/compre-online/ e o Espaço
Compre e Retire, onde o cliente pode comprar on line na loja e retirar
seu produto no shopping, no piso L1 (antigo estacionamento VIP).
15 Foi implementado comunicação educativa e orientativa, com medidas
de higiene e de combate a Covid-19. Além de demarcações de piso
que buscam garantir o distanciamento social.
16 Os serviços de valet (manobrista), espaço família e empréstimo de
carrinhos de bebê estão temporariamente suspensos, para preservar a
sua saúde.
17 Foram instalados trocadores nos banheiros do piso L3 (masculino e
feminino), para sua maior comodidade na troca do bebê.
18 O cinema e as atividades infantis e de entretenimento permanecerão
fechados.
19 Eventos ou ações que incentivem o ﬂuxo intenso também foram
suspensos temporariamente.
20 Por determinação sanitária os bebedouros foram retirados do mall
(corredores de banheiros) e em seu lugar foram instaladas pias para
lavagem de mãos.
21 O limite de capacidade do shopping foi reduzido e não poderá
ultrapassar 30% de sua capacidade habitual, conforme determinação
do Governo do Maranhão. Assim como as vagas de estacionamento,
que também foram reduzidas à 30% de sua capacidade, contamos
com sua ajuda e compreensão nessa retomada.
22 Nossos funcionários, tanto da administração, quanto terceirizados,
estarão protegidos, utilizando os equipamentos EPIs determinados
em Portaria/Protocolo deﬁnido pelo Governo do Maranhão.

Siga essas medidas e todos nós estaremos mais seguros.
#VamosJuntos

#vaipasSÁr
#VamosJuntos

