
 

Boas Práticas na Prevenção e Enfrentamento da Covid-19 para  

Restaurantes, Cafés, Lanchonetes, Bares e similares 

 

Restaurantes, Cafés, Lanchonetes e Bares, sem prejuízo da adoção          

dos protocolos específicos previstos neste documento, devem: 

I - vedar o acesso aos seus estabelecimentos de funcionários, consumidores e            

usuários que não estejam utilizando máscaras de proteção facial, que devem           

permanecer na face, cobrindo nariz, boca e queixo, enquanto não estiverem           

devidamente acomodados, isto é, sentados; 

II - disponibilizar preparações alcoólicas a 70% (setenta por cento) para           

higienização das mãos, principalmente nos pontos de maior circulação de          

funcionários e usuários (recepção, balcões, saídas de vestuários, corredores         

de acessos às linhas de produção, refeitório, área de vendas, banheiros,           

próximo ao caixa). Um recipiente tipo bump de álcool a 70% deve ser             

colocada em cada mesa (um para cada quatro pessoas); 

III - intensificar a limpeza das superfícies dos ambientes com detergente neutro            

(quando o material da superfície permitir), e, após, desinfetar com álcool 70%            

(setenta por cento) ou solução de água sanitária a 1% (um por cento), ou outro               

desinfetante autorizado pelo Ministério da Saúde, conforme o tipo de material; 

IV - desinfetar com álcool 70% (setenta por cento), a cada uso, os locais              

frequentemente tocados como: maçanetas, interruptores, janelas, telefones,       

 



 
teclados de computador, corrimões, controle remoto, máquinas acionadas por         

toque manual, carrinhos de supermercado, elevadores e outros; 

V - disponibilizar locais para a lavagem adequada das mãos: pia, água, sabão             

líquido, papel toalha no devido suporte e lixeiras com tampa e acionamento por             

pedal; 

VI - priorizar o uso de espaços ao ar livre e manter locais de circulação e áreas                 

comuns com os sistemas de ar-condicionado limpos (filtros e dutos),          

preferencialmente arejados por ventilação natural (portas e janelas abertas); 

VII - fornecer materiais e equipamentos suficientes para que não seja           

necessário o compartilhamento, por exemplo, de copos, utensílios de uso          

pessoal, telefones, fones, teclados e mouse; 

VIII - utilizar ferramentas de comunicação virtual para treinamentos e outras           

circunstâncias que necessitarem diálogos, evitar reuniões de trabalho        

presenciais; 

IX - estimular o uso de recipientes individuais para o consumo de água,             

evitando, assim, o contato direto da boca com as torneiras dos bebedouros; 

XI - adotar trabalho remoto, sistemas de escalas, revezamento de turnos e            

alterações de jornadas, quando o exercício da função pelos funcionários          

permitir, para reduzir contatos e aglomerações; 

XII - adotar as recomendações atuais de isolamento domiciliar, sempre que           

possível, para profissionais com 60 (sessenta) ou mais anos de idade,           

 



 
profissionais com histórico de doenças respiratórias, crônicas, oncológicas,        

degenerativas e profissionais grávidas; 

XIII - fornecer orientações impressas aos funcionários quanto: a higienização          

das mãos com água e sabão líquido sempre que chegar ao local de trabalho,              

antes das refeições, após tossir, espirrar ou usar o banheiro ou após contato             

com superfícies; 

XIV- garantir que suas políticas de licença médica sejam flexíveis e           

consistentes com as diretrizes de saúde pública e que os funcionários estejam            

cientes das mesmas; 

XV - Orientar e treinar os funcionários sobre o modo correto de relacionamento             

com o público no período de emergência em saúde pública, evitando o contato             

próximo mesmo utilizando os EPIs que devem ser fornecidos pelo empregador; 

XVI - estabelecer isolamento, pelo prazo de 14 (quatorze) dias, de           

trabalhadores recentemente admitidos e que residiam em outras unidades da          

Federação; e 

XVII - implementar medidas para impedir a aglomeração desordenada de          

consumidores, usuários, funcionários e terceirizados, inclusive no ambiente        

externo do estabelecimento, garantindo o distanciamento de no mínimo 1,5 m           

nas filas de acesso ao interior dos estabelecimentos. 

 

 

 



 
Princípios gerais 

● Todos os funcionários devem ser orientados sobre os sinais ou sintomas           

do novo coronavírus (SARS-CoV-2) e como cumprir as precauções         

básicas de prevenção e controle, sobretudo, a etiqueta respiratória,         

higienização frequente das mãos e o uso OBRIGATÓRIO e correto da           

máscara (de forma a cobrir o nariz, a boca e o queixo). 

● Cumprir legislação sanitária vigente segundo natureza do       

estabelecimento. 

● Adquirir, fornecer e garantir o uso de todos os equipamentos de           

proteção individual dos trabalhadores e definir uma reserva estratégica         

interna destes equipamentos. Pessoas que trabalham no atendimento        

direto ao público devem usar, além da máscara de tecido, em bom            

estado e trocada a cada 2 horas, viseira de proteção facial devidamente            

higienizada (instruções no anexo 2) até no mínimo 2 centímetros abaixo           

do queixo; 

● Manter estoque de materiais de limpeza. As mesas devem ser          

higienizadas com o auxílio de toalhas de papel descartáveis; 

● Estabelecer rotina frequente de desinfecção com álcool 70% (fricção por          

20 segundos em sentido único) de balcões, mesas, poltronas/cadeiras,         

portas giratórias e de vidro, catraca, cartão de visitante, maçanetas,          

torneiras, porta papel toalha, porta sabão líquido, corrimões e painéis de           

elevadores, telefones e demais artigos e equipamentos que possam ser          

de uso compartilhado e/ou em espaço de uso coletivo. 

 



 
● Eliminar o Buffet de self service, optar por o serviço a la carte ou              

empratado, e atender EXCLUSIVAMENTE os clientes sentados       

dentro das normas de segurança; 

● As mesas devem ter o distanciamento de um raio de 2 metros umas             

das outras. 

 

 

Proteção dos trabalhadores e trabalhadoras 

● Devem ser cumpridas integralmente as medidas de proteção        

recomendadas e utilizar os equipamentos de proteção individual, ; 

● Higienizar as mãos (lavar com água e sabonete líquido) antes e após            

cada atendimento. 

● Durante a fase de epidemia, as equipes encarregadas pela limpeza,          

sobretudo dos banheiros, ficam mais expostas ao risco de         

contaminação, devem utilizar equipamentos de proteção adequados       

(EPI) – botas ou sapato apropriado, máscara, viseira para proteção          

facial, avental de plástico sobre o uniforme e luvas (preferencialmente          

descartáveis). 

● Deve ser adotado um uniforme a ser lavado na lavanderia do           

estabelecimento, não deve ser levado para a casa. 

● Separar um lugar em casa (área de serviço ou um aparador) para deixar             

objetos pessoais quando chegar. Retirar os sapatos, lavar ou higienizar          

os mesmos e deixar nessa área reservada.  

 



 
● Não tocar em nada dentro de casa antes de lavar as mãos. Retirar a              

roupa e deixar na área reservada, em uma sacola ou cesto separado.            

Tomar banho, lavando inclusive os cabelos.  

● Deixar chaves, celular, carteira, mochila e bolsa nesta área que devem           

ser lavados e/ou higienizados.  

Limpeza e desinfecção  

● Aumente a frequência da higienização das instalações. As áreas de          

produção de alimentos devem ser higienizadas constantemente durante        

o preparo dos pratos e imediatamente após o encerramento do trabalho. 

● Não varrer o chão ou limpar o mobiliário com espanador: a limpeza            

úmida é sempre preferível porque o novo coronavírus pode se agregar a            

partículas de poeira. 

● Limpar as superfícies de cima para baixo e no sentido das áreas mais             

limpas para as mais sujas em direção às extremidades. 

● Não usar os mesmos utensílios de limpeza (baldes, panos, buchas,          

rodos e vassouras) no salão, sanitários e cozinha. Separar e manter em            

local exclusivo para este fim. 

● Caso haja secreções (catarro, sangue, cuspe ou outros líquidos         

orgânicos) absorver os líquidos com um papel absorvente, descartar o          

papel em saco impermeável e em seguida fazer a limpeza e desinfecção            

do local, sempre utilizando os EPIs e procedimentos recomendados. 

● Limpar os mobiliários e equipamentos com uma toalha umedecida em          

desinfetante puro, água sanitária ou em álcool a 70%. 

 



 
● O mobiliário deve ser desinfetado antes de limpar o chão. 

● Todas as louças (copos, talheres, pratos, travessas e outros) devem ser           

lavadas  com detergente e esterilizadas com álcool 70%. 

● Limpar e desinfetar (com água sanitária ou álcool 70% puro) armários,           

bancadas, pias, torneiras, mesa, cadeiras e os puxadores dos armários          

e das portas. 

● Limpar e desinfetar também as paredes até a altura (alcance) do braço. 

● Atenção especial para a limpeza dos banheiros. Começar a limpeza          

pelas torneiras e lavatórios, em seguida banheiras (se houver), chuveiro,          

sanitário (para a limpeza do sanitário, aplicar um produto que tenha a            

função de detergente e desinfetante em simultâneo, deixar agir por 10           

minutos, esfregar bem com a ”escova de vaso”, dar descarga com a            

“escova de vaso” ainda dentro do vaso para que a mesma também fique             

limpa), por último lavar o piso com detergente e desinfetante, abrir as            

janelas da área e deixar secar. 

● Evitar o uso de forros de mesa, se imprescindível, removê-los sem           

sacudir, enrolando no sentido de dentro para fora (Dentro: parte em           

contato com o mesa. Fora: Parte em contato com o cliente) fazendo um             

“embrulho”. 

● Não estocar forros, panos ou outros tecidos sujos, lavar imediatamente          

deixando de molho em solução desinfetante por no mínimo 30 minutos. 

 



 
● Na ausência de uma máquina de lavar ou lavanderia própria, embale as            

roupas, acondicione em um saco impermeável, fechando-o bem e leve-o          

para uma lavanderia terceirizada, recomendando a lavagem imediata. 

● Os resíduos recolhidos das mesas e banheiros devem ser bem          

acondicionados em sacos bem fechados, armazenados em local próprio         

até o seu recolhimento pelo órgão responsável pela coleta. 

● O uso das luvas é dispensável! Utilize luvas descartáveis somente para           

manipular alimentos prontos, quando não for possível o uso de          

utensílios. Se utilizar, troque as luvas sempre que trocar de atividade.           

Faça a higienização das mãos antes de colocar as luvas descartáveis e            

descarte imediatamente após serem retiradas. Não utilize luvas em         

procedimentos que envolvam calor como cozimento, fritura, grelhados        

ou quando utilizar equipamentos que acarretem riscos de acidentes. 

Orientações de funcionamento  

● Fazer a reposição de todos os dispensers de álcool gel e sabonete            

bactericida dos sanitários dos clientes e outras áreas.  

● Fixar procedimento de higienização de mãos (em anexo) nos sanitários          

dos clientes e nas pias disponíveis de lavagem de mãos.  

● Reduzir o número de mesas e cadeiras para garantir um distanciamento           

de 2 metros entre os clientes.  

● Desinfetar com álcool 70% todas as superfícies que terão contato direto           

com o cliente como cardápio e jogos americanos. 

 



 
● Prefira o uso de produtos embalados individualmente: guardanapos, sal,         

açúcar, adoçante, azeite, vinagre, etc.  

● Embale os talheres individualmente em sacos descartáveis após a         

desinfecção. 

● Não é permitido pessoas em pé e deambulando nos estabelecimentos.          

Os clientes devem permanecer sentados levantando apenas para ir ao          

banheiro. 

● Orientar os clientes quanto ao uso e disponibilidade de álcool 70% para            

a higienização das mãos.  

● A limpeza dos banheiros deve ocorrer após cada uso. Inclua em todas            

as limpezas: a desinfecção de maçanetas, torneiras e interruptores com          

álcool 70%. 

● Lavar as mãos sempre que forem recolhidos utensílios sujos das          

mesas. 

● É preferível que o cliente faça o pagamento com cartão ou por aplicativo.  

● Envolva com filme plástico a máquina de cartão e higienize com álcool            

70% (friccionando por no mínimo 20 segundos) a cada uso para           

preservar os dígitos do equipamento.  

● Se o pagamento for realizado com dinheiro em espécie, utilize um           

porta-comandas para receber e devolver o troco ao cliente que deverá           

ser imediatamente higienizado com álcool a 70%. 

 

 

 



 
Serviço mediante entrega em domicílio 

● Quando o serviço for mediante entrega em domicílio e o pagamento for            

em dinheiro (espécie), separar o troco em sacos plásticos e grampear no            

pacote da entrega junto com o cupom fiscal. 

● Se o pagamento for realizado por cartão de débito ou crédito na casa do              

cliente, crie condições para que a máquina seja limpa com álcool 70%            

ou álcool gel antes e depois do uso pelo cliente. (O ideal é que o               

pagamento seja realizado por cartão via aplicativo). Digitar o valor e           

deixar que o próprio cliente insira e retire o cartão na máquina.  

● Manter a caixa de entrega limpa e higienizada antes e após cada            

entrega.  

● Entregadores e entregadoras devem lavar as mãos antes e após cada           

entrega. Caso não seja possível, higienizar com álcool 70%.  

● Deve ser mantida a distância de pelo menos 1 metro do cliente e             

explique que está fazendo isso para a segurança de todos. 

● Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Vigilância Sanitária           

Municipal através do telefone 62 33717750, todos os dias, das 07h às            

19h. 

 

Detecção de pessoas com sintomas da Covid-19 

● Ao identificar pessoa que trabalhe e/ou frequente o estabelecimento         

sintomas sintomas compatíveis com os da Covid-19 (febre, tosse,         

produção de escarro, dificuldade para respirar, dor de garganta),         

 



 
orientá-lo a procurar atendimento médico para avaliação e investigação         

diagnóstica na Unidade Primária Respiratória (UPR) - 33717707, de         

segunda a sexta das 07h às 19h. Em caso de urgência ou necessidade             

de atendimento aos finais de semana, ligar no 192 (SAMU) ou no Pronto             

Socorro do Hospital de Caridade São Pedro D’Alcântara - 33711026. 
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ANEXO 1 

 

Instruções para a Higienização das Mãos com Água e Sabão 

 

 

 

Atenção: O movimento de lavagem das mãos deve ser em sentido único,  

evitando o "vai e vem". 

 

 

 

 



 
ANEXO 2 

 

Higienização das Viseiras de Proteção Facial 

 

1 - Equipamento para uso individual. O uso deve ser pessoal e intransferível. 

2 - Utilize em conjunto com outros equipamento de proteção individual, como            
máscara facial e óculos de proteção. 

3 - Higienize antes do primeiro uso e após contato com outras pessoas. 

4 - Lave com água e sabão/detergente e somente depois dessa limpeza,            
realize o processo de desinfecção. 

5 - Desinfete com álcool 70% ou hipoclorito de sódio e de acordo com              
Comissão de infecção hospitalar. 

6 - Não deve ser exposto a temperaturas extremas. 

7 - Evite o uso prolongado deste equipamento. Em caso de desconforto,            
interrompa a utilização. 

8 - A durabilidade pode ser curta, manuseie com cuidado para preservar sua             
vida útil. 

9 - Descarte como lixo hospitalar aos primeiros sinais de desgaste. 

 

 

 

 


