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INTRODUÇÃO

O objetivo deste Protocolo é subsidiar a atividade laboral nos estabelecimentos comerciais, com

base em medidas higiênico-sanitárias, que visem prevenir a transmissão do vírus causador da COVID-19, no

ambiente de trabalho.

O documento foi construído mediante as normativas e recomendações para o controle e a

prevenção da COVID-19, emitidas por órgãos oficiais de saúde como a OMS-Organização Mundial da Saúde,

CDC-Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, Ministério da Saúde, ANVISA e o COES/MG-

Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública de Minas Gerais; sendo ainda fundamentado em

dados científicos já publicados e experiências exitosas reconhecidas oficialmente no combate ao novo

coronavírus.

Os destinatários deste Protocolo alcançam proprietários, funcionários, colaboradores

terceirizados e prestadores de serviço de estabelecimentos definidos por Bares e Restaurantes, assim como,

todos os clientes que utilizam os serviços prestados por este núcleo comercial.

Importante ressaltar o caráter dinâmico da pandemia e assim sendo, destaca-se que, as

informações aqui descritas podem sofrer alterações e ou atualizações, dependendo da situação

epidemiológica da COVID-19 em nosso Município e demais regiões.

A adoção das medidas preventivas constantes deste Protocolo, se torna indispensável para o

desenvolvimento seguro das atividades comerciais e para a viabilidade e continuidade do trabalho,

minimizando assim, os potenciais riscos para a transmissão viral.

Neste sentido este Protocolo caracteriza um compromisso de responsabilidade firmado entre a

Administração Pública e os Estabelecimentos Comerciais.

A Vigilância Sanitária Municipal, Fiscais de Posturas e demais parceiros serão responsáveis pela

fiscalização da execução deste Protocolo.
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1. CONTEXTUALIZAÇÃODA PANDEMIA

Os coronavírus são conhecidos desde a década de 1960 como uma família de vírus que provoca
infecções respiratórias em seres humanos e animais. Esses vírus geralmente causam doenças respiratórias de
grau leve a moderado, mas alguns tipos são responsáveis pelo desenvolvimento de síndromes respiratórias
graves.

Entre os anos de 2002 e 2003 a China enfrentou uma epidemia de Síndrome Respiratória Aguda
Grave – SARS, causada por um tipo de coronavírus. Em 2012, foi isolado no Oriente Médio outro coronavírus
causador de uma doença que passou a ser denominada Síndrome Respiratória do Oriente Médio - MERS.

No início de dezembro de 2019, foram identificados casos de pneumonia de origem desconhecida
emWuhan, na China. Em 31 de dezembro de 2019 foi identificado um novo coronavírus como o agente
etiológico dessas infecções, sendo atualmente denominado SARS-CoV-2 e a doença causada por ele,
COVID-19.

Em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde - OMS declarou o estado de Pandemia
de COVID-19 e em 20 de março do mesmo ano, o Ministério da Saúde confirmou estado de transmissão
comunitária em todo território brasileiro.

Até janeiro de 2021, o mundo já registrou mais de 101,4 milhões de indivíduos infectados com o
vírus e mais de 2,1 milhões de óbitos relacionados à doença (OMS, 2021), o que traduz a maior e mais
desafiadora crise de saúde pública mundial, enfrentada pela geração atual.

No Brasil já foram notificados mais de 20 milhões de casos e 580,5 mil óbitos pela doença
(BRASIL, 2021). Milhares de variantes da SARS-CoV-2 estão circulando no mundo e muitas ainda irão
surgir ao longo do tempo. O aparecimento de mutações é um evento natural e esperado dentro do processo
evolutivo de qualquer vírus RNA, particularmente o SARS-CoV-2, que possui um sistema de reparo de erros
de síntese, ou seja, o grande número de mutações observadas até então, se deve ao enorme espalhamento do
vírus mundialmente.

Baseado na evolução do SARS-CoV-2, um grupo de pesquisadores desenvolveu um sistema de
classificação em linhagens, tendo como base dois grandes ramos que receberam a denominação de A e B.
Assim, à medida que foram surgindo diferenciações genéticas dentro de cada grande ramo, foram sendo
designadas linhagens A.1, A.2, B.1, B.1.1, e assim sucessivamente (FIOCRUZ, 2021).

Os impactos da pandemia têm alcançado todos os setores da sociedade mundial, causando danos de

ordem financeira, econômica, emocional e psicológica, muitos deles irreparáveis. Diante desse cenário de

emergência, diversas medidas preventivas têm sido recomendadas para conter a disseminação do vírus, o

aumento do número de pessoas infectadas, assim como o possível colapso do sistema assistencial de saúde.
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2. PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE A COVID-19
Como se trata de uma doença recente, a cada momento novas descobertas estão sendo feitas. Por
isso, as orientações técnicas podem mudar e é sempre importante verificar as datas de publicação dos
conteúdos e buscar por informações atualizadas em sites de instituições confiáveis, como a
Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde e a Fiocruz.

O que é Coronavírus

Os coronavírus causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente, são
doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum. Já o novo coronavírus
é uma nova cepa do vírus (2019-nCoV) que foi notificada em humanos pela primeira vez na cidade
deWuhan, na província de Hubei, na China.

Quais os principais sinais clínicos

Os sinais clínicos mais comuns da Covid-19 são principalmente respiratórios, semelhantes aos de
um resfriado: tosse, febre, coriza e dor de garganta. Alguns casos evoluem para pneumonia,
caracterizada por dificuldades respiratórias. Recentemente, as perdas de olfato e de paladar foram
reconhecidas como sintomas associados. Há, ainda, outros sintomas menos comuns, como
conjuntivite, náuseas, dor de estômago, diarreia, dor de cabeça e lesões de pele e alteração do nível
de consciência. Por se tratar de uma doença nova, o conhecimento a respeito da Covid-19 está em
constante evolução, conforme novas pesquisas são publicadas.

Como o coronavírus é transmitido?

Por se tratar de uma doença nova, os cientistas ainda estão descobrindo uma série de fatores
relacionados a ela. Mas já se sabe que a transmissão se dá por secreções contaminadas, como
gotículasde saliva, espirro, tosse e catarro. Deve-se evitar o contato pessoal próximo, como toque ou
aperto demão, e o toque em objetos ou superfícies contaminados, seguido de contato com a boca, o
nariz ou osolhos. O uso de máscara é fundamental para todos.

SITES PARA CONSULTAS SOBRE A COVID-19

 http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus;
 https://saude.gov.br/;
 https://www.saude.mg.gov.br/coronavirus.
 https://www.saude.mg.gov.br/coronavirus/profissionaisdesaude

3. NOTIFICAÇÃODE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19

A COVID-19 é uma doença de notificação compulsória e imediata, assim sendo, todos os casos
suspeitos devem ser notificados ao setor de Vigilância em Saúde da Prefeitura ou em unidades
básicasde saúde da sede e dos distritos, dentro das primeiras 24 horas, a partir do conhecimento do
caso. Qualquer cidadão PODE notificar a suspeita da doença, de acordo com a legislação vigente,
referenteàs doenças e agravos de notificação compulsória do país.

http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus
https://saude.gov.br/
https://www.saude.mg.gov.br/coronavirus
http://www.saude.mg.gov.br/coronavirus/profissionaisdesaude
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MEDIDAS HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DESTINADAS AOS BARES E RESTAURANTES, PARA

CONTROLE E PREVENÇÃODA COVID-19

CUIDADOS RELACIONADOS À SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS/TRABALHADORES

1. Realizar a investigação de todos os funcionários sobre a presença de sinais e sintomas gripais;
principalmente febre, tosse, coriza e dor de garganta, ocorridos nos últimos 14 dias.

2. Apresentando sintomas, o funcionário deverá ser afastado das atividades laborais e deverá receber
orientação de permanecer em isolamento domiciliar por, no mínimo, 10 dias a partir dos primeiros
sintomas ou 10 dias a partir do resultado positivo para COVID-19 se for assintomático ou ainda até a
completa melhora, no caso de persistência dos sinais/sintomas.

3. O isolamento domiciliar poderá ser suspenso caso o funcionário seja submetido a exame laboratorial e
receba diagnóstico médico, que afaste a possibilidade de estar infectado pela COVID-19.

4. Recomenda-se, quando possível, destinar ao trabalho em casa (sistema home office ou teletrabalho), os
funcionários dos seguintes grupos de risco: I - pessoas acima de 60 anos de idade; II - pessoas com
doenças crônicas graves ou descompensadas e imunocomprometidos (HIV, câncer); III - pessoas com
obesidade, especialmente com IMC igual ou superior a 40; IV- puérperas até duas semanas após o parto.

5. Gestantes devem ser obrigatoriamente afastadas do trabalho presencial conforme Lei nº 14.151 de 12 de
maio de 2021.

6. Evitar realizar reuniões presenciais, priorizando métodos à distância (videoconferência), e caso não seja
possível, utilizar máscaras e manter o distanciamento de 1,5 m (um metro e meio) entre os participantes.

7. Quando possível, flexibilizar os horários de trabalho com a adoção de sistemas de escalas mínimas,
redução de jornadas, revezamento de turnos para saída de funcionários para o almoço e o lanche,
visando diminuir a proximidade entre eles.

8. Limitar o número de funcionários ao estritamente necessário para o funcionamento do serviço.
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ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO

1. O acesso dos clientes ao estabelecimento deverá ser controlado, evitando aglomeração.

2. Só permitir a entrada de clientes se estiverem utilizando máscaras de proteção facial, sendo que essas só
devem ser retiradas no momento da consumação de alimentos e bebidas. Caso seja possível,
disponibilizar máscara para os clientes que comparecerem ao estabelecimento sem o uso dessas.

3. Todas as pessoas presentes no estabelecimento devem utilizar máscara de proteção facial, sejam
clientes, funcionários, colaboradores ou prestadores de serviço, devendo utilizá-las em todas as áreas,
salvo no momento de consumação de alimentos e bebidas.

4. Nos caixas e locais de maior circulação de clientes (áreas interna e externa), sempre demarcar com
sinalização a distância mínima de 1,5 m (um metro e meio), que deve ser mantida entre um cliente e
outro.

5. Afixar cartazes informativos sobre a COVID-19 nas áreas de atendimento ao cliente e áreas reservadas
à equipe, reforçando o distanciamento de 1,5 m (um metro e meio) entre as pessoas, a lavagem das mãos,
o uso e manuseio correto das máscaras, a etiqueta respiratória, dentre outros.

6. Manter o ambiente de trabalho com ventilação adequada, sempre que possível, deixando portas e
janelas abertas, para melhor circulação de ar, incluindo também as áreas de convivência de funcionários.

7. Evitar o uso de ar condicionado e ventiladores. Na impossibilidade, seguir rigorosamente os
procedimentos de manutenção e limpeza dos equipamentos, segundo as normas vigentes, utilizando
ventilador somente do tipo exaustor e ar condicionado somente com filtros com comprovação da troca
periódica.

8. Os alimentos e as bebidas devem ser consumidos, obrigatoriamente, por clientes sentados, nas mesas ou
no balcão. No caso do consumo no balcão, manter o distanciamento de 1,5 m (um metro e meio) entre
clientes.

9. A disposição das mesas do estabelecimento deverão atender as seguintes medidas:

• Garantir a distância mínima de 1,5 m (um metro e meio) entre cada conjunto composto por mesa
e cadeiras.

• A ocupação das mesas será no máximo de 4 pessoas. No entanto, admite-se o limite de até 6
clientes, caso o estabelecimento possua mesas com essa capacidade.

• Não é permitido a junção de mesas.

10. Caso o estabelecimento possua “Espaço Kids”, a utilização está permitida desde que respeitada a
capacidade máxima de crianças e disponibilizados dispensers de álcool 70% para utilização pelas
crianças sob a supervisão dos pais.

11. Desativar bebedouros coletivos, durante o período da pandemia. Permitir apenas o funcionamento de
bebedouros de torneiras, realizando frequentemente limpeza e desinfecção dessas. Caso mantenha os
bebedouros, os estabelecimentos deverão fornecer copos descartáveis aos clientes e funcionários.

12. Os dispensadores de água que exigem aproximação da boca para ingestão, devem ser lacrados em todos
os bebedouros, permitindo-se o funcionamento apenas do dispensador de água para copos.

13. Disponibilizar álcool 70% para higienização das mãos de clientes, funcionários, colaboradores,
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prestadores de serviço, em pontos estratégicos, como na entrada do estabelecimento, nos balcões (para
uso de máquina de cartão), área de atendimento, nos banheiros e nas áreas de manipulação de alimentos.

14. Recomenda-se embalar as máquinas de cartão, teclados de computadores, telefone, calculadora e outros
semelhantes, com plástico filme para facilitar a higienização.

15. Priorizar métodos eletrônicos de pagamento, através da aproximação do cartão.
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MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS/TRABALHADORES

1. Não cumprimentar as pessoas, sejam amigos, funcionários ou clientes, dentre outros, com apertos de
mãos, abraços, beijos ou outro tipo de contato físico.

2. Todos os funcionários do estabelecimento devem ser treinados quanto às medidas de prevenção do
contágio da COVID-19, incluindo as medidas preventivas propostas neste Protocolo parao ambiente de
trabalho. Importante, dentre outros, enfatizar o uso correto dos EPIs (Equipamento de Proteção
Individual).

3. Fornecer EPI adequado para os funcionários, de acordo com as atividades laborais que cada um
desenvolve (máscara, avental, luvas, calçados impermeáveis e protetor facial - face shield). É
obrigatória a utilização de máscara em todas as atividades.

4. Orientar os funcionários a não utilizar ou compartilhar itens de uso pessoal com os colegas de trabalho,
como EPIs, fones, canetas, aparelhos de telefone, uniforme e outros.

5. Disponibilizar para os funcionários, meios para higienização das mãos com água e sabão ou álcool 70%
em tempo integral, mantendo a higienização a qualquer momento, dependendo da atividade realizada,
priorizando as situações listadas abaixo:

--Ao chegar ao trabalho; após utilizar os sanitários; após tossir, espirrar, assoar o nariz; após usar
esfregões, panos ou materiais de limpeza; após fumar; após recolher lixo e resíduos; após tocar em
sacarias, caixas, garrafas; após tocar em alimentos não higienizados ou crus; ao interromper o serviço e
iniciar outro; antes de usar utensílios higienizados; antes de colocar luvas descartáveis e após retirá-las;
após manusear máquina de cartão ou dinheiro; após contato com cliente e sempre que necessário.

6. Manter distância mínima de pelo menos 1,5 m (um metro e meio), entre os outros trabalhadores e entre
estes e os clientes.

7. Manter os cabelos presos e não utilizar bijuterias, joias, anéis, relógios e outros adereços, para assegurar
a correta higienização das mãos.

8. Recomenda-se que os trabalhadores vistam seus uniformes apenas no interior do estabelecimento, em
local apropriado, realizando a lavagem de mãos e antebraços antes de trocar suas roupas. Este uniforme
deverá ser retirado após o final dos turnos de trabalho.

9. Lavar e trocar os uniformes diariamente e levá-los ao local de trabalho protegidos em saco plástico ou
outra proteção adequada. Os cuidados para evitar a contaminação cruzada do uniforme devem ser
tomados, como não manter em contato os limpos e os sujos.

10. Utilizar lixeiras com tampa e aberturas sem contato manual.
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RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO AMBIENTE

1. Limpeza e desinfecção geral: os saneantes utilizados devem estar regularizados junto a ANVISA
(álcool 70% ou hipoclorito de sódio a 1%, quaternário de amônia ou qualquer outra substância saneante,
que seja de ação virucida) e o modo de uso e armazenamento devem seguir as instruções descritas nos
rótulos dos produtos, além disso, devem estar devidamente identificados e dentro do prazo de validade.

2. Intensificar a higienização diária, limpando com álcool 70% ou outro produto desinfetante com ação
virucida aprovado pela ANVISA os ambientes, incluindo pisos e interruptores de luz, reforçando locais
de maior circulação de clientes e as superfícies mais tocadas. O procedimento deve ser realizado de
forma regular, após o expediente de trabalho ou sempre que necessário.

3. Realizar a limpeza e desinfecção de todos os objetos e superfícies tocadas com maior frequência como
telefones, maçanetas, torneiras, corrimão, balcão, recepção, bancadas, teclado de computador,
calculadoras, mesas, cadeiras, dentre outros, sendo necessário refazer a higienização e desinfecção
naqueles objetos/superfícies que o cliente manteve contato.

4. Realizar também a limpeza e desinfecção de ambientes como depósitos, sanitários, além dos pontos de
retaguarda do estabelecimento, como a área do estoque e de apoio para recebimento de mercadorias.

5. Intensificar a higienização dos sanitários existentes, sendo que o funcionário deverá utilizar o EPI
apropriado (luva de borracha, avental, calça comprida, sapato impermeável). Recomenda-se que os
banheiros sejam higienizados e desinfetados, frequentemente. Mantê-los com papel toalha, sabão
líquido e água para lavagem das mãos.

6. Realizar a limpeza e desinfecção dos cardápios, após a manipulação de cada cliente, sendo que estes
devem ser envolvidos em material plástico para facilitar o processo.

7. Higienizar com álcool 70% as máquinas de cartão, após utilização por cada usuário.

8. Disponibilizar mão de obra de limpeza e desinfecção durante todo período de funcionamento.

9. Providenciar o recolhimento, frequência e descarte correto do lixo, evitando acúmulos desses.

10. Utilizar lixeiras com tampa e aberturas sem contato manual.

11. Os banheiros deverão ser desinfetados com maior periodicidade.
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CUIDADOS NO RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DEMERCADORIAS

1. Se for necessário receber um fornecedor dentro do estabelecimento, é importante que o mesmo esteja
utilizando máscara de proteção facial e que mantenha o distanciamento preconizado de 1,5 m (um metro
e meio) .

2. O funcionário do estabelecimento que realiza o recebimento das mercadorias deve utilizar máscara
para sua proteção e dispor de álcool 70% para higiene das mãos.

3. Retirar as embalagens do fornecedor como caixas de papelão, madeira, plástico e realizar o descarte
adequado.

4. Realizar a higienização adequada dos produtos recebidos antes do armazenamento.

5. Respeitar os prazos de validade, temperatura de armazenamento e demais critérios de legislações
vigentes para as mercadorias recebidas.

6. Realizar a limpeza e desinfecção frequente dos armários, refrigeradores, freezers e afins, destinados ao
acondicionamento de alimentos, sistematizando o serviço.
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CUIDADOS NO PRÉ-PREPARO/PREPARO DE ALIMENTOS

1. Intensificar a atenção e o cuidado no cumprimento das boas práticas de manipulação de alimentos de
acordo com a legislação em vigor (RDC ANVISA 216/04).

2. Reforçar os procedimentos de higiene e manter rigorosamente o cumprimento das demais normas de
boas práticas de manipulação de alimentos.

3. Lavar com água e sabão os utensílios do serviço, como espátulas, pegadores, conchas e similares,
higienizando-os completamente, inclusive os cabos.

4. Antes de iniciar o pré-preparo e preparo dos alimentos, os funcionários devem sempre higienizar as
mãos de modo correto, respeitando a duração deste procedimento.

5. Todos os colaboradores envolvidos na manipulação de alimentos devem estar paramentados com os
seguintes EPIs: touca, máscara, protetor facial (face shield) e aventais/jalecos.

6. Evitar tocar os olhos, nariz e boca durante as atividades de manipulação de alimentos.

7. Proibir a entrada de pessoas externas, como entregadores, no local de manipulação dos alimentos.

8. Seguir os critérios técnicos e estabelecidos em legislações vigentes para higienização de hortifrútis,
superfícies, utensílios e equipamentos envolvidos no processo.

9. Seguir rigorosamente os critérios técnicos e especificados nas legislações vigentes para
descongelamento, dessalgue, cocção, resfriamento e demais etapas da cadeia produtiva de alimentos.
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PROCEDIMENTOAO SERVIR ALIMENTOS

1. Reforçar a importância da higienização das mãos, principalmente na área de consumo de alimentos e
bebidas.

2. Os estabelecimentos devem disponibilizar local adequado para higienização das mãos dos clientes, o
local deve dispor de ponto de água, sabonete líquido e papel toalha descartável.

3. Os alimentos e as bebidas devem ser consumidos, obrigatoriamente, por clientes sentados, nas mesas ou
no balcão. No caso do consumo no balcão, manter o distanciamento de 1,5 m (um metro e meio) entre
clientes.

4. Fica permitido o serviço de self service; devendo-se adotar as seguintes medidas:
 Manutenção do uso correto da máscara, cobrindo totalmente nariz e boca
 Higienização das mãos de cada cliente com álcool 70%
 Utilização de luvas descartáveis pelos clientes que irão se auto-servir
 Troca ou higienização dos pegadores com álcool 70% a cada 15 minutos
 Manutenção da distância de 1,5 m (um metro e meio) entre os clientes
 Higienização do buffet a cada 15 minutos com álcool 70%

5. O serviço de buffet deve dispor, se possível, de barreira física para garantir a proteção dos alimentos e
dos pratos.

6. Eliminar galheteiros, saleiros, açucareiros, ou qualquer outro alimento/tempero que seja acondicionado
dessa forma; a não ser que seja possível fracionar estes itens para uso individual, provendo sachês
unitários por exemplo.

7. Os talheres, guardanapos, canudos e palitos devem ser oferecidos embalados ao cliente, sendo proibido
o uso de jogos americanos e toalhas de mesa de tecido, durante o período de pandemia.

8. Não disponibilizar alimentos e bebidas para degustação.

9. Realizar a higienização das mesas e cadeiras, antes e após a utilização, ou conforme necessidade.

10. Os colaboradores responsáveis por servir alimentos ou reabastecer o buffet devem estar paramentados
com os seguintes EPI: touca, máscara e protetor facial (face shield).

11. Use opções de uso único ou identifique uma pessoa para servir itens compartilháveis, como molhos para
salada, recipientes de comida e condimentos, de modo que várias pessoas não manipulem os itens.
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RECOMENDAÇÕES PARA ENTREGA DE ALIMENTOS – DELIVERY

1. O transporte de refeições prontas para o consumo “imediato” deverá ser realizado logo após o seu
acondicionamento em equipamento de conservação a quente ou a frio e sob temperatura que não
comprometa a qualidade higiênico-sanitária do produto.

2. As refeições deverão ser acondicionadas em embalagens de entrega lacradas, envoltas em plástico filme
ou outro mecanismo que promova a vedação, sendo material adequado ao contato com alimentos e,
conforme legislação específica.

3. É obrigatória a informação sobre o tempo de consumo/validade do produto a ser entregue; recomenda-
se a identificação do nome e o endereço do estabelecimento na embalagem.

4. Os veículos para transporte de alimentos devem apresentar-se em bom estado de conservação, limpos,
organizados e livres de animais, produtos tóxicos, substâncias e objetos estranhos à atividade, além de
garantir a integridade e a qualidade dos produtos. Devem ser higienizados frequentemente, incluindo os
punhos de motocicletas e bicicletas.

5. Os pagamentos devem ser realizados preferencialmente online ou por meio de cartão, evitando contatos
desnecessários entre funcionários e clientes. Em caso de troco em dinheiro, recomenda-se que a
devolução seja feita em saco plástico, para não haver contato com as mãos.

6. Orientar entregadores a evitar falar excessivamente, rir, tossir, espirrar, bocejar, tocar nos olhos, nariz e
boca durante atendimento ao cliente.

7. Os entregadores devem utilizar máscara de proteção facial e levar consigo álcool gel 70% fornecido
pela empresa.

8. Orientar os entregadores a intensificar a higienização das mãos com água e sabão e/ou álcool 70%,
principalmente antes e depois de manipularem as embalagens, usarem banheiro, se tocarem o rosto,
nariz, olhos e boca, antes e após manipular máquina de cartão e sempre que necessário.

9. Os entregadores devem manter o distanciamento adequado do cliente no momento da entrega e a
mesma distância dos funcionários do estabelecimento ou de outros entregadores no local de espera de
atendimento. Caso possível, é aconselhável destinar local próprio e demarcado para evitar
aglomerações.

10. As embalagens de transporte térmicas (popularmente conhecidas como bags) nunca devem ser
colocadas diretamente no chão em nenhum momento, devido aos riscos de contaminação.

11. Os compartimentos de entregas devem ser higienizados interna e externamente com frequência. Devem
ser evitadas aberturas desnecessárias e não devem ser deixados sobre o piso ou locais não higienizados.

12. Os entregadores que apresentarem febre e/ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta,mialgia,
cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) deverão ser afastados do
trabalho.
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RECOMENDAÇÕES PARAOS CLIENTES

1. Fique em casa sempre que possível.

2. Caso tenha sintomas de gripe / resfriado, ou seja do grupo de risco, não saia de casa. Peça ajuda a um
familiar, amigo ou vizinho sem ter contato físico com a pessoa.

3. Caso seja necessário sair, utilize máscara de proteção facial, durante todo período de permanência fora
de casa.

4. Se for se alimentar no estabelecimento retire a máscara, sem tocar na parte da frente, acondicione-a em
um saco plástico e recoloque-a assim que terminar de se alimentar.

5. Prefira solicitar serviço por delivery, compra por telefone ou internet.

6. Permaneça no estabelecimento o menor tempo possível.

7. Sempre fique a uma distância mínima de 1,5 m (um metro e meio) de qualquer pessoa dentro do
estabelecimento.

8. Realize a higienização das mãos ao entrar e sair do estabelecimento, acessar balcões de atendimento e
“caixas”.

9. Respeite a disposição das mesas, considerando a distância mínima de 1,5 m (um metro e meio) entre
as pessoas das mesas vizinhas.

10. Evite manusear o telefone celular, ou tocar no rosto, nariz, olhos e boca, durante sua permanência no
interior do estabelecimento.

11. Ao chegar em casa, higienize as mãos e antebraços com água e sabão.

12. Não aceite degustações e evite o consumo de alimentos no estabelecimento, levando, preferencialmente,
os alimentos para consumir em casa.
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ORIENTAÇÃO PARAMANUSEIO CORRETO DASMÁSCARAS:

-Higienizar as mãos antes de colocar a máscara e depois de retirá-la;

-Cobrir boca e nariz com a máscara;

-Garantir que há conforto para respirar;

-Evitar o uso de maquiagem;

-Trocar a máscara, caso ela fique úmida;

- Caso a máscara seja de tecido, lavá-la separadamente das outras roupas e passar com ferro quente.

ANEXO I

USO CORRETO DE MÁSCARA FACIAL
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ANEXO II

HIGIENIZAÇÃO CORRETA DAS MÃOS
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ANEXO III

MATERAIS RECOMENDADOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE
SUPERFÍCIES

Os desinfetantes com potencial para desinfecção de superfícies incluem:

• Hipoclorito de sódio a 0.1% (concentração recomendada pela OMS)

• Alvejantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) a 0,1%

• Dicloroisocianurato de sódio (concentração de 1,000 ppm de cloroativo)

• Iodopovidona (1%)

• Peróxido de hidrogênio 0.5%

• Ácido peracético 0,5%

• Quaternários de amônio, por exemplo, o Cloreto de Benzalcônio 0.05%

• Compostos fenólicos

• Desinfetantes de uso geral aprovados pelaAnvisa

Caso você dilua a solução, tenha atenção para que não fique fora da concentração ideal, ou não
seráefetiva para eliminação de bactérias, vírus, inclusive para eliminar o SASR-CoV-2.

A solução preparada de água sanitária dever ter utilização imediata após diluir. E não pode
serarmazenadapara uso emdia seguinte.

Problema: oxida metal, instável após diluição e pode ser desativado com a luz, inativado quando
apresenta matéria orgânica.

Lembre-se de que, a desinfecção somente é efetiva após limpeza. Caso tenha sujidade visível,
retira-se com papel seco e realiza a secagem, pois a maioria dos desinfetantes se tornam inativos
na presença de local úmido e com sujidade.

Importante: sabe-se que, na maioria dos casos, os desinfetantes levam de cinco a dez minutos
de contato para inativar microrganismos. Após a aplicação do produto, é necessário esperar
esse tempo para que ele faça efeito.

Sobre a diluição dos saneantes a ANVISA recomenda:

Água Sanitária: diluir duas colheres e meia de sopa de água sanitária em 1L de água, e, após
a diluição, indica-se a utilização dessa solução no mesmo dia, evitando-se perda de eficácia.
Esta solução deve ser mantida em frasco (de preferência o escuro), e longe do sol (informação
atualizada pela NT 47ANVISA).

Alvejante comum: diluir duas colheres de sopa de alvejante em 1L de água (informação
atualizada pela NT 47ANVISA).
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Plásticos e borrachas deterioram com o tempo após a aplicação de álcool a 70%, e, sendo assim
recomenda-se a aplicação de soluções de quaternário de amônio, como por exemplo, o lysoform
ou qualquer outro saneante recomendado pela ANVISA. Atente-se para a diluição adequada.

Fonte: Nota Técnica ANVISA 04/2020. (Adaptado)

ATENÇÃO:

Diluição de Hipoclorito de sódio a 1%: Diluir 10ml de hipoclorito de sódio para cada 1 litro de água.
O hipoclorito usado pode ser a água sanitária comum

Manter as soluções preparadas em frascos não transparentes, bem fechados, devidamente identificados
e longe de fontes de luz e calor. Preferencialmente, preparar as soluções a cada dia de utilização;

Outras soluções podem ser utilizadas obedecendo as recomendações de preparo e utilização dos
respectivos fabricantes (presentes nos rótulos ou fichas técnicas dos produtos), ou orientações de
especialistas e autoridades sanitárias.
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ANEXO IV

VIABILIDADE DO VÍRUS EM SUPERFÍCIES
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