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Todos os itens a serem distribuídosdevem ser
selados em um saco por pelo menos 72 horas
antes da distribuição.
Armazenar itens longe de pessoas e atividades.
Todos os produtos devem incluir uma Folha de
Distribuição listando os materiais usados na
fabricação para a melhor opção de esterilização. 
A Folha de Distribuição deve mostrar a data e a
hora em que o item foi embalado, e deve indicar
para NÃO ser aberto por 72 horas após a vedação.
O vírus pode viver em superfícies de um a três dias
depois de aterrissar. Esperar 72 horas para
abertura a partir do momento em que o item foi
lacrado reduz a propagação da COVID-19.

Não venha para o makerspace se estiver doente.
Fique a dois metros de distância dos outros. 
Não aperte as mãos. Não beije ou abrace.
Não toque em seu rosto. Use uma máscara facial. 
Lave regularmente as mãos com água e sabão por
no mínimo 20 segundos. Se não conseguir lavar as
mãos com sabão, use um desinfetante para as mãos
com pelo menos 70% de álcool isopropílico. 
Todas as superfícies devem ser limpas diariamente
com uma solução de água/água sanitária (1 galão: 1
xícara). Isso inclui maçanetas, impressoras, mesas,
banheiros, áreas de pia, telefones e laptops etc. 
Não compartilhe seus itens pessoais.
Quando tossir, faça-o em seu cotovelo.

Não entre em um hospital a menos que seja
inevitável. 
Use luvas e uma máscara facial.
Fique a dois metros das outras pessoas.
Não toque em seu rosto.
Assuma que todas as peças ou amostras recebidas
do hospital estão contaminadas.
Manuseie os produtos com luvas ou lave
imediatamente as mãos após o manuseio. 
Depois de terminar o manuseio de peças ou
amostras, coloque-as em um recipiente ou saco
selado para evitar contaminar outras superfícies. 
Qualquer superfície em nosso espaço de trabalho
tocada por uma peça ou amostra deve ser limpa
imediatamente com uma solução de água
sanitária.

Limpe as superfícies com uma solução de alvejante
antes de qualquer atividade de embalagem ou pós-
processamento. 
Lave as mãos ou use um desinfetante para as mãos
antes de usar ferramentas / equipamento.
Desinfecte as ferramentas / equipamentos e as
superfícies de trabalho com pelo menos 70% de
álcool isopropílico. 
Use luvas e / ou use ferramentas como pinças para
manusear mercadorias.
Se aplicável, desinfecte os itens após a fabricação e
antes da entrega.
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