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Acabamos de preparar 10 dicas 
de cuidados porteira pra dentro em 
tempos de Covid-19, também conhecido 
como coronavírus. 
Nesse momento, preservar sua vida e a segurança 
daqueles que trabalham com você, é a receita para 
manter a lida no campo sem interrupção.

Fica a dica!
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DICA 1 

Sr. Produtor, 
evite o contato com pessoas 
que não moram em sua casa. 
Nesse momento, também evite 
abraços em quem você ama!
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DICA 2 
Você também deve evitar receber visitas, seja 
do técnico que atende sua propriedade ou de seu 
comprade querido! 

Aqui vai uma super dica: 
Muitas coisas podem ser resolvidas por aplicativos, zap-zap, redes 
sociais, e-mail, mensagens e até com um bom telefonema. 
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DICA 3 

Em caso de supeita da 
doença siga as orientações de 
saúde da sua cidade. 
O mesmo se aplica para seus 
funcionários.
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DICA 4 
Se a visita técnica for inevitável, siga os passos:

• Mantenha sempre distância de uma vaca da outra pessoa;
•  Não cumprimente dando a mão. Um aceno já é suficiente;
• O tempo dessa visita deve ser o mais breve possível;
• Assim que o técnico entrar peça para fazer a higiene das mãos;
• Não esqueça de disponibilizar álcool gel ou água e sabão e papel toalha;
•  Tudo o que for tocado por ele deve ser higienizado.

>< Lembre de manter uma 
vaca de distância! 
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DICA 5 
Passos para uma higienização correta:

•  Lave tudo com água e sabão;
• O local não pode ser lavado? Limpe as superfícies com 

pano embebecido em  solução de cloro 
• Você também pode usar Álcool 70%, ou um desinfetante 

eficaz para vírus;
• Essas soluções servem para higienizar tudo que foi tocado, 

desde maçanetas, porteiras, vasos sanitários, etc. 

DILUA 1  PARTE 
DE ÁGUA SANITÁRIA  

EM 9 PARTES 
DE ÁGUA

RECEITA RÁPIDA E 
SUPER BARATA
Solução de Cloro
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DICA 6 
Entrega de sêmen:

• Os cuidados começam no recebimento do botijão;
• Procure receber o botijão sempre em ambiente aberto;
• Lembre de manter distância de uma vaca do entregador;
•  Limpe imediatamente o botijão com a solução de cloro ou álcool 70%;
• O papel/protocolo de entrega pode estar contaminado, cuidado!;
• Assim que o técnico entrar peça para fazer a higiene das mãos;
• Não esqueça de disponibilizar álcool gel ou água e sabão e papel toalha;
•  Tudo o que for tocado por ele deve ser higienizado. 
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DICA 7 
Freteiros de leite:

•  Peça já para sua cooperativa ou laticínio que instrua o freteiro com todos os 
cuidados de higiene durante a coleta do leite; 

•  Mantenha seu ambiente de coleta sempre higienizado! Refaça o processo de 
higienização após a saída do freteiro, isso inclui a limpeza dos tanques, régua, 
porta de entrada, maçanetas, etc.  

•  Lembre! Nada de abraços e apertos de mãos.
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DICA 8 
Sua propriedade tem funcionários?
ORDENHA 

• Durante as atividades, deixe que casais trabalhem juntos. Colocar 
membros da uma mesma família na ordenha (no fosso)  diminui os riscos 
de contaminação;

• Se forem de famílias diferentes, separe objetos por funcionários. Por 
exemplo, o pré-dipping deve ser individualizado;

•  Monte um kit ordenha por funcionário;
•  Uma dica! Selecione um lado da ordenha para ser manejado por um único 

funcionário, assim você evita que o equipamento seja tocado a cada 
momento por um colaborador diferente.

• Vai facilitar se você identificar os equipamentos que seus funcionários 
devem manejar, essa é uma forma de evitar que fiquem alternando  seus 
postos de trabalho;

• Oriente-os para lavar as mãos sempre que  possível, deixe uma bisnaga de 
álcool gel com cada funcionário. Recomende que utilizem a cada troca de 
equipamento ou a cada hora.  
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DICA 9 
Mais sobre seus funcionários 
UM OLHAR GERAL 

• Seus funcionários precisam entender a importância 
de lavar as mãos sempre que possível;

• Ao utilizar tratores e outros equipamentos, você deve evitar que mais de 
um operador utilize o mesmo equipamento. Caso isso não seja possível, a 
cada mudança de operador, o equipamento deve ser higienizado.

• Transporte de funcionários: peça  para que utilizem sempre o mesmo 
lugar no ônibus. A cada viagem, o veículo deve ser higienizado.

• Reafirme  a importância de que mantenham o convívio restrito às suas 
famílias e que evitem ao máximo sair de casa;

• Nesse momento, seus funcionários não devem compartilhar objetos 
pessoais, talheres, copos, cuia de chimarrão e terere, toalhas, roupas, etc.

• Converse diariamente sobre os hábitos de higiene e sobre 
a lavagem das mãos.

•  Disponibilize locais para lavagem de mãos com sabonete líquido e  com 
papel toalha. A toalha de pano pode ser uma transmissora do vírus porque 
ele pode ficar na toalha e passar para outra pessoa. 
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DICA 10 
E, finalmente, estas são dicas 
para você ao sair de casa:

• Se você saiu de casa para fazer compras, por exemplo,  
lembre-se de deixar os sapatos sempre fora de casa;

•  Tome banho e troque suas roupas logo que retornar;
•  Tudo deve ser higienizado o mais rápido possível;
•  Lembre de higienizar suas compras com a solução de cloro, ou álcool 70%;
• Pense em todas as coisas que podem ter sido tocadas por  

outras pessoas e higienize-as: até a mais simples sacola de mercado 
pode estar contaminada (portanto, jogue-as fora!);

• Lembre! Saia da sua propriedade apenas para afazeres necessários. Tais 
como, ir ao mercado, farmácia, médico, etc.



Todos os direitos reservados para Milk.Wiki, um aplicativo inteligente 
para atender 360º os desafios das novas instruções normativas 
(IN76 e IN77) de produção do leite.

Responsabilidade Técnica: Roberta Züge
Diretora administrativa do Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS)
Vice-Presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários do Paraná (SINDIVET)
Médica Veterinária Doutora pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 
Universidade de São Paulo (FMVZ/USP) 

Em um cenário cada vez mais globalizado, com 
consumidores exigentes e em busca de transparência 
na produção dos alimentos que consomem, o MAPA 
lançou normas com foco na profissionalização do setor 
e na expansão do mercado lácteo. O Milk.Wiki tem o 
desafio de compartilhar informações e conteúdos 
decodificados exclusivos para você.

Quer saber mais? 
www.milkwiki.com.br


