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Introdução: 

Para conhecer melhor a pandemia causada pelo Corona vírus SARS-Cov-2, que provoca 

a doença denominada Covid-19 (Corona vírus disease - 19), é necessário saber um pouco mais 

sobre sua epidemiologia. A transmissão dos vírus se dá pelo contágio de pessoa a pessoa ou 

em superfícies contaminadas. São os conhecidos vírus da gripe influenza, respiratório sincicial, 

H1N1, Corona vírus etc. A Covid-19, por ser uma nova doença, ainda não é completamente 

conhecida. As pesquisas têm demonstrado que se trata de um vírus circular. Os vírus não têm 

vida própria. Necessitam de uma célula para replicar o seu genoma e constituir novos vírus.  

 

Alguns Sintomas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O tempo de permanência no ambiente depende da superfície: 

• Plástico - 5 dias 

• Alumínio - 8 horas 

• Inox - 48 horas 

• Luvas cirúrgicas - 8 horas 

• Vidro - 4 dias• Papel - 5 dias  

 

O Corona vírus SARS-CoV-2 (Covid-19) é muito sensível ao detergente ou sabão e à 

temperatura quente (45ºC ou mais). 

 

 

Para área de manipulação de alimentos: 

 Todos os manipuladores de alimentos devem higienizar as mãos antes de entra 

na cozinha, e após o início das atividades em intervalos de trinta em trinta 

minutos; 

 Os manipuladores de alimentos devem vestir seus uniformes apenas quando 

chegarem na unidade operacional em que atuam; 

 Os uniformes dos manipuladores de alimentos devem ser lavados todos os dias 

após o termino das suas atividades; 

 Os manipuladores dos alimentos devem utilizar máscaras; 

 Para quaisquer sinais ou sintomas do COVID 19 o manipulador de alimentos 

deve comunicar imediatamente para a sua supervisora imediata – Nutricionista. 

A Supervisora – Nutricionista deve encaminha o manipulador para atendimento 

médico. Os manipuladores de alimentos que apresentarem sinais e sintomas 

antes de chegar no seu local de trabalho deve comunicação via telefone para a 

sua Supervisora – Nutricionista e não comparecer no local de trabalho;   

 Ao término da manipulação dos alimentos a cozinha deve ser higienizado com 

solução detergente e solução clorada; 

 

Para o refeitório: 

 Lavar as mãos, com água e sabão, antes de ir ao refeitório e higienizar com 

álcool 70%, quando disponível; 

 Caso tenha fila de espera, mantenha-se na fila respeitado a marcação ou 

mantendo distanciamento de no mínimo 2 metros; 

 Utilize máscaras durante a espera. A máscara só pode ser retirada no momento 

da refeição; 

 Evite conversas durante a espera; 

 Não traga objetos utilizados fora do refeitório; 

 

Fonte: Associação Nacional dos Restaurantes. 

 



 

 

 

 Caso no refeitório tenha profissional servindo as refeições, aguarde com 

distância segura, enquanto seu prato é montado (servido). 

 Fale somente o necessário com os funcionários do refeitório; 

 Evite tocar no balcão térmico ou refrigerado no momento da montagem da 

refeição; 

 Dirija-se a mesa e escolha o seu lugar; 

 Respeite a disposição das cadeiras. Não junte as cadeiras para ficar próximo 

dos amigos ou conhecidos; 

 Evite falar enquanto realiza a refeição; 

 Evite usar o celular enquanto realiza a refeição; 

 Evite permanência no refeitório após término da refeição; 

 

 

 

 

 

 Temperos (açúcar, adoçante, canela, sal, mostarda e outros) devem ser 

disponibilizados em sachês individuais. Quando essa opção não for possível, o 

produto deve ser oferecido aos clientes em porções individualizadas; 

 Ao término da refeição, lembre-se: não toque, beije ou abrace pessoas. 

 Caso no refeitório não tenha profissional servindo as refeições, será 

disponibilizado álcool 70% e luvas descartáveis para esse fim; 

 Higienize as mãos e vista a luva descartável; 

 A refeição deve ser servida por completo com a utilização das luvas tocando 

apenas nos pegadores disponibilizados para o porcionamento; 

 

COLABORADORES DO REFEITÓRIO 

 Todos os colaboradores do Refeitorio devem higienizar as mãos antes de iniciar 

o porcionamento dos alimentos e devem utilizar luvas descartáveis para essa 

atividade; 

 Os colaboradores do refeitório só devem vestir seus uniformes quando 

chegarem na unidade operacional em que atuam; 

 Os uniformes devem ser lavados todos os dias após o termino das suas 

atividades; 

 Os colaboradores do refeitório devem utilizar máscara e protetor facial – Dupla 

proteção para o procionamento ou atendimento no refeitório; 

 Para quaisquer sinais ou sintomas do COVID 19 o colaborador do refeitório deve 

comunicar imediatamente para a sua supervisora imediata – nutricionista. A 

supervisora – nutricionista deve encaminha o colaborador para atendimento 

médico. Os colaboradores que apresentarem sinais e sintomas antes de chegar 

no seu local de trabalho deve comunicar via telefone para a sua supervisora – 

nutricionista e não comparecer no local de trabalho;   

 Ao término das suas atividades diárias o colaborador deve higienizar seu 

uniforma com solução detergente e solução clorada; 

 

 

Imagens Ilustrativa 



 

 

 

 

 

MESAS E CADEIRAS DO REFEITÓRIO 

 
 Deve ser mantida distância de 1,5 metro entre conjuntos de mesas e cadeiras 

do refeitório; 

 As mesas podem ser dotadas de divisórias de acrílico, ou material similar, para 

evitar contato no momento da refeição; 

 

 

 

 

 

 Caso as mesas não sejam dotadas de divisórias, deve-se remover cadeiras ou 

sinalizar para a proibição de utilização, disponibilizando assim apenas 50% dos 

lugares da mesa; 

 

 

 

 

 Mesas e cadeiras devem ser higienizadas, com álcool 70% ou produto 

sanitizante após a utilização de cada cliente; 

 

 

 

 

Higienização das mãos: 

Higienizar as mãos frequentemente e nas seguintes situações: 

 Ao chegar no 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 e sapatos; 

 Após tocar em alimentos não higienizados ou crus; 

 Ao interromper o serviço e iniciar outro; 

 Após manusear dinheiro; 

 Antes de usar utensílios higienizados; 

 Antes de colocar luvas descartáveis e após retirá-las; 

 Sempre que necessário. 

 

Imagens Ilustrativa 

Imagens Ilustrativa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de Máscaras: 

As máscaras são importantes para colaboradores que tenham contato com pessoas 

externas, como os consumidores e entregadores de mercadorias.  

Abaixo, recomendações para uso das máscaras, quando forem adotadas: 

 

 

COMO COLOCAR A MÁSCARA 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ANVISA 



 

 

 

SUGESTÃO DE COMO REMOVER A MÁSCARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Máscaras simples descartáveis: devem ser utilizadas por no máximo 2 horas, mas caso 

fique úmida, trocá-la antes desse intervalo;  

 

CUIDADOS NO USO DAS MÁSCARAS DE TECIDO: 

 

 Assegurar-se de que a máscara está limpa;  

 Fazer a adequada higienização das mãos antes de colocá-la;  

 Evitar o contato com a parte frontal da máscara e, havendo o contato, higienizar 

imediatamente as mãos;  

 Colocar e retirar as máscaras, tocando no elástico ou na extremidade de amarrar, não 

tocando na parte frontal; 

 Cobrir totalmente a boca e o nariz, sem deixar espaços nas laterais;  

 Utilizar a mesma máscara por, no máximo, três horas, mas caso fique úmida, trocá-la 

antes desse intervalo;  

 Repetir os procedimentos de higienização das mãos sempre que retirar e recolocar a 

máscara; 

  As máscaras limpas de reposição devem estar separadas das máscaras usadas, para 

que não haja contaminação cruzada. Máscaras usadas devem ser acondicionadas em 

sacos plásticos fechados, em local distante da manipulação de alimentos e destinado a 

este fim. 

 

 

COMO LAVAR AS MÁSCARAS DE TECIDO 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério da Saúde 

 

Fonte: Ministério da Saúde 

 



 

 

 

 Uso de Protetor facial: 

 Indicado para colaboradores que realizam atendimento ao público; 

 Higienizar o protetor antes do uso e sempre que necessário com álcool 70% ou solução 

clorada, de acordo com instruções do fabricante; 

  Deve ser guardado limpo, após o uso, em local apropriado. 

 

 

 

 

 

 

 

Luvas Descartáveis: 

Devido à grande demanda sobre o uso de luvas descartáveis pelos manipuladores de 

alimentos, a ANVISA emitiu no dia 7 de abril de 2020 a Nota Técnica Nº 23/2020, esclarecendo 

sobre o seu uso: “a adoção do uso de luvas não deve ser feita de maneira indiscriminada, 

devendo-se analisar, inicialmente,  medidas mais eficazes e mais efetivas, como a higienização 

das mãos, não poderiam ser adotadas no lugar”. A partir deste momento, as orientações das 

legislações vigentes devem ser seguidas e devemos passar a orientar o uso correto para quem 

tem contato direto com utensílios de devolução de clientes, permitindo maior segurança ao 

colaborador e ao cliente. 

 

 

Saúde do Colaborador: 

Além das recomendações e cuidados presentes nas legislações vigentes, as seguintes 

medidas são importantes: 

 Antes da retomada das atividades o colaborador deve informar a sua supervisão 

imediata – Nutricionista quaisquer sinais ou sintomas referentes a sua saúde. O 

colaborador com síndrome gripal ou sintomas relacionados são direcionados ao 

sistema de saúde para serem avaliados antes de iniciar suas funções; 

 Colaboradores com familiares sintomáticos devem informar supervisão imediata – 

Nutricionista para que possam ser direcionados ao sistema de saúde para avaliação; 

 Não falar, tossir ou espirrar próximo de outras pessoas ou dos alimentos. Caso essa 

situação ocorra, sempre proteger a boca de maneira adequada (papel toalha 

descartável ou antebraço); 

 Não tocar em olhos, boca e nariz. 

 

 

 

Imagem ilustrativa 

 



 

 

 

Colaborador fora do Ambiente de Trabalho: 

O trajeto entre a casa e o local de trabalho é o momento de maior exposição dos 

colaboradores ao vírus. Portanto os colaboradores são orientados aos seguintes cuidados: 

 Não realizar o trajeto de uniforme, a fim de evitar a contaminação dos colegas de 

trabalho, bem como utilizá-lo somente dentro do estabelecimento; 

 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; 

  Não tocar boca, nariz e olhos durante o trajeto; 

 Higienizar as mãos sempre que sair e voltar ao local de trabalho; 

 Utilizar máscaras de proteção, dentre os modelos apresentados neste documento, 

seguindo as respectivas orientações. 

 

Capacitação dos colaboradores: 

A capacitação do colaborador é ponto crucial para a eficácia do protocolo. Segue temas 

importantes que devem ser ministrados:  

 Higienização de mãos: processo correto e frequência; 

 Uso correto do álcool em gel 70%; 

 Procedimentos de higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios; 

 Higienização de hortifrutigranjeiros; 

 Como agir caso algum colaborador contraia a Covid-19 Novos procedimentos em virtude 

do protocolo de retomada às operações pós-Covid-19; 

 Para equipe do atendimento: como explicar as medidas de segurança aplicadas pelo 

estabelecimento aos clientes; 

 Uso correto de luvas e máscaras. 

É recomendável que a capacitação seja realizada antes da retomada das atividades, 

devido às mudanças em diversas práticas do estabelecimento em decorrência do cenário 

pós-Covid-19. 

 

Recebimento e armazenamento de Mercadoria: 

Respeitar os critérios vigentes estabelecidos em legislação para aceitação, ou devolução 

e armazenamento das mercadorias como: validade, integridade das embalagens e produtos e 

demais controles pertinentes; 

 No recebimento de um prestador de serviço dentro da operação, é importante que se 

obedeça ao distanciamento de pelo menos 2 metro ou 1,00 metro com mitigação de risco 

entre si; 

 A entrega deve ser feita com número de entregadores reduzidos – apenas um entregador 

por entrega;  

 O colaborador que realiza o recebimento das mercadorias deve utilizar máscara para 

sua proteção, conforme modelo definido pelo estabelecimento, dentre as opções 

apresentadas neste documento; 

 Retirar as embalagens secundárias e terciárias do fornecedor e realizar o descarte 

adequado antes de armazenar os produtos. Caso não seja possível retirar a embalagem 

secundária e terciária para descarte, seguir a seguinte orientação:  



 

 

 

Embalagens de não-perecíveis (como tetra pack, latas, garrafas e plásticos rígidos): 

Lavagem com sabão neutro ou água sanitária (1 parte de água sanitária e 9 partes de 

água); 

Embalagens mais sensíveis (como arroz, feijão e biscoitos): Higienização com álcool 

70%. 

 Sempre após o recebimento lavar e higienizar as mãos; 

 A área de recebimento e o estoque devem passar por higienização com solução 

detergente e solução clorada, conforme cronograma estabelecido ou após o 

recebimento.  

 

 

 

 

 

  

Higienização de Equipamentos, Móveis, Utensílios e Instalações: 

Além das recomendações e cuidados presentes nas legislações vigentes, as seguintes 
medidas são importantes: 

 
 

 O primeiro passo é cumprir o Programa de Limpeza implementado no estabelecimento, 
de forma que todos os equipamentos, utensílios, superfícies e instalações sejam 
higienizados antes do retorno das operações; 

 Realizar mapeamento dos objetos, superfícies e itens em geral que possuem grande 
contato manual, seja pelos colaboradores ou pelos clientes, intensificar a rotina de 
desinfecção com álcool 70% ou desinfetante equivalente. Exemplos: máquinas de 
cartão, displays, mesas e bancadas de apoio, totens de autoatendimento, maçanetas, 
corrimão, bandejas, cardápios, dentre outros; 

 Intensificar a higienização e a frequência das instalações dos sanitários de uso de 
colaboradores e clientes (pias, peças sanitárias, válvula de descarga, torneiras, supor-
te de papel higiênico/papel toalha e secador de mãos), equipamentos, utensílios, 
superfícies em que há maior frequência de contato como fechaduras, maçanetas das 
portas, interruptores, corrimões, carrinhos, lixeiras, dispensadores de sabonete líquido, 
álcool gel, piso, paredes e portas, dentre outros; 

 Importante que os borrifadores e dispensadores de álcool 70% e/ou de outros 
desinfetantes sejam abastecidos de acordo com a demanda de uso do local, evitando 
que fiquem por muito tempo, perdendo sua eficácia. Além disso, precisam ser 
previamente higienizados antes de serem abastecidos; 

 Os borrifadores de álcool 70% abastecidos não devem ser mantidos próximos a 
equipamentos e fontes geradores de calor, pois podem ocasionar incêndios; 

 Todos os produtos de limpeza utilizados no estabelecimento, fracionados ou não, 
devem estar devidamente identificados, dentro do prazo de validade e seguindo as 
orientações dos fabricantes e das legislações vigentes; 

 Para que um equipamento, utensílio ou superfície seja, considerada higienizada, este 
deve passar pela etapa de limpeza para remoção de sujidades e posterior desinfecção 
com solução detergente e após solução clorada ou solução sanitizante; 

 Utensílios devem ser lavados em máquinas de lavar louças (temperatura de lavagem 
entre 55ºC e 65ºC e temperatura da água de enxágue entre 80ºC e 90ºC) e, quando 
não, devem ser lavados com detergente específico para este uso e finalizados com 
sanitizante (como o álcool 70%). Preferencialmente devem ser lavados em água quente; 

Imagem ilustrativa 

 



 

 
 
 

 Não devem ser utilizados panos têxteis, mas sim descartáveis, para a higienização de 
equipamentos e utensílios; 

 Os talheres devem ser oferecidos ao cliente com proteção; 
 Guardanapos de papel devem ser oferecidos ao cliente em dispensers protegidos e 

higienizados ou embalados; 
 
 

Pagamento: 

 Para unidades com operação de caixas: 

 Quando aplicável, utilizar comandas descartáveis, eletrônicas ou que sejam de material 
de fácil higienização (materiais usados pelo cliente devem ser higienizados entre um 
atendimento e outro com álcool 70%); 

 Fazer identificação no piso para garantir distância mínimo de 2 metros entre os 
clientes; 

 Operadores dos caixas devem utilizar máscaras e não podem manipular alimentos; 
 Devem ser disponibilizados dispensadores com álcool em gel 70% para uso daqueles 

que optarem pelo pagamento por meio de cartões e dinheiro (tanto para o operador do 

caixa, quanto para o cliente); 

 Deve-se evitar compartilhar objetos de uso pessoal como canetas e outros materiais de 

escritório; 

 Máquinas de pagamento com cartão deverão ser cobertas com filme plástico e 

higienizadas após cada utilização; 

 Deve ser estimulado o pagamento por aproximação do cartão ou QR Code, para evitar 

a manipulação da máquiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável Técnico / Nutricionista: 

O papel do Responsável Técnico/ Nutricionista da unidade é o de viabilizar a 

implementação das Boas Práticas sugeridas neste protocolo, com o apoio da alta direção e 

demais envolvidos no processo, treinar e capacitar os colaboradores em  Boas Práticas, bem 

como acompanhar sua eficácia e dar suporte técnico ao cliente, estando apta para  fornecer 

informações claras e confiáveis relacionadas às práticas adotadas pós-Covid-19. 

 

 

Imagem ilustrativa 

 



 

 

 

Outras Informações: 

Sempre que possível, disponibilizar dispensadores de parede, de mesa, totens ou 

similares abastecidos com álcool em gel 70% em locais estratégicos para uso de todos durante 

permanência no local. 

Caso seja possível, recomenda-se o uso de organizadores de fila direcionados aos 

clientes em fluxo obrigatório, permitindo o adequado distanciamento entre um cliente e outro. 

É recomendada a utilização de informativos para orientar quanto à: utilização de álcool 

70%, lavagem das mãos, distanciamento, medidas preventivas e dentre outras. 

Para unidades de ensino, o atendimento de alunos, nas cantinas e refeitórios serão 

mantidos conforme Resolução 1536 de 25 de Janeiro de 2021: 

Fica vedado o funcionamento das Unidades Escolares para fins de desenvolvimento de 

atividades presenciais com as Bandeiras Vermelha e Roxa.  

Educação Infantil e no Ensino Fundamental - Anos Iniciais (1º e 2º Ano), o percentual 

máximo diário permitido para fins de atendimento escolar presencial: 

I - De até 50% da capacidade de atendimento da Unidade Escolar, no caso de Bandeira Laranja; 

II - De até 75% da capacidade de atendimento da Unidade Escolar, no caso de Bandeira 
Amarela; 

III - De até 100% da capacidade de atendimento da Unidade Escolar, no caso de Bandeira Verde. 

Ensino Fundamental - Anos Iniciais (3º ao 5º Ano), Anos Finais (6º a 9º Ano) e Ensino 
Médio, o percentual máximo diário permitido para fins de atendimento escolar presencial: 

I - De até 35% da capacidade de atendimento da Unidade Escolar, no caso de Bandeira Laranja; 

II - De até 50% da capacidade de atendimento da Unidade Escolar, no caso de Bandeira 
Amarela; 

III - De até 100% da capacidade de atendimento da Unidade Escolar, no caso de Bandeira Verde. 

As bandeiras classificatórias de risco de todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro 

para as escola serão atualizadas semanalmente, às sextas-feiras, até as 14h, pela Secretaria de 

Estado de Saúde, por meio do endereço eletrônico: https://www.saude.rj.gov.br/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.saude.rj.gov.br/
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