


Esta cartilha tem o objetivo de orientar pes-
cadores, aquicultores e marisqueiras sobre 
como se proteger do novo coronavírus, o 
COVID-19. As informações aqui contidas 
servem apenas como orientações básicas, e 
não substituem, de nenhuma maneira, a 
necessidade de se acompanhar e obedecer 
às orientações dos especialistas da Secre-
taria de Saúde da Bahia. 

Veja agora como se proteger do Covid-19 
no seu ambiente de trabalho!



→ Veja se o acesso às praias ainda é permitido em sua 
cidade. Em caso positivo, siga as orientações abaixo.

→ Lave os utensílios utilizados no trabalho, como saco-
las, facas, redes, balaios e afins. Qualquer coisa que entre 
em contato com o pescado precisa ser lavado antecipa-
damente com água e sabão. 

→ Mantenha-se afastado dos colegas de trabalho.

→ Quando tossir ou espirrar, use a dobra do braço, na 
altura do cotovelo, para cobrir a boca. Se preferir, use um 
papel higiênico ou lenço de papel para cobrir a boca. 
Jogue o papel fora em seguida. Não use toalhas, elas 
podem acumular o vírus.

→ Ao chegar em casa, não coloque o marisco ou o peixe 
no chão.

CUIDADOS NA HORA DE CULTIVAR, 
PESCAR OU MARISCAR, E NA HORA 
DE CATAR OU TRATAR O PESCADO



→ Retire os calçados e lave suas mãos com água e 
sabão.

→ Utilize água corrente para lavar os pescados e 
utensílios onde eles serão armazenados. A área em que o 
peixe ou o marisco serão manuseados (pia ou mesa) deve 
ser limpa com água e sabão, ou com álcool, antes de re-
ceber o pescado.

→ Tome banho e troque de roupa antes de tratar o pes-
cado.

→ Faça o beneficiamento do seu pescado sozinho, 
sempre mantendo distância das outras pessoas de casa.

→ Não fale, não tussa e não cante próximo dos pescados 
para evitar que partículas de saliva entrem em contato 
com os alimentos.

→ Se precisar receber alguém em casa, exija que a 
pessoa retire o calçado e peça que lave bem as mãos com 
água e sabão. Se quiser conversar com a visita, faça isso 
em área afastada dos alimentos.

→ Lave os calçados diariamente.



CUIDADOS NA HORA DE VENDER 
PEIXES E MARISCOS

Confira com a prefeitura de sua cidade as determinações 
sobre feiras livres e sobre a compra e venda de pescado. Caso 
tenha autorização para comercialização, tome os seguintes 
cuidados:

→ Mantenha-se afastado de outros comerciantes.
 
→ Evite contato físico (abraço, beijo e aperto de mão).

→ Lave as mãos com frequência e evite tocar o próprio rosto. 

→ O dinheiro é um potencial transmissor do vírus, por isso lave 
as mãos com água e sabão, ou álcool, sempre que manuseá-lo.

→ Nunca deixe o pescado exposto totalmente. O ideal é 
deixá-lo coberto com um plástico transparente, limpo previa-
mente com água e sabão. Assim, os clientes podem ver o pesca-
do sem correr o risco de contaminá-lo. 

ATENÇÃO: pessoas idosas não devem sair de casa. 



O coronavírus é mais perigoso para os idosos, mas 
pode prejudicar a saúde de todos, independente-
mente de sua idade. Tomando alguns cuidados 
simples, podemos nos proteger e proteger nossos 
amigos e familiares. Unidos, venceremos essa 

guerra!


