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TRATA DAS CONDIÇÕES PARA A FLEXIBILIZAÇÃO 

DA ATIVIDADE DE RESTAURANTES, BARES, 

BOTEQUINS, PADARIAS, LANCHONETES E 

SIMILARES 

 

 

A Secretaria Municipal de Saúde, faz as seguintes recomendações para a flexibilização 

das atividades de restaurantes, bares, botequins, padarias, lanchonetes e similares:  

I. Poderão ser retomadas com 30% (trinta por cento) da capacidade por vez. 

II. Permitido atendimento desde que haja distanciamento mínimo de 2m entre as Mesas; 

III. Não será permitido o consumo no local de pessoas em pé; 

IV. Máximo de 4 pessoas por mesa; 

V. Não será permitido o consumo de bebidas alcoólicas no local. As bebidas alcoólicas 

apenas poderão ser comercializadas no modo drive-thru e/ou take-away, até as 19h. 

VI. Adequação para uso de cardápios que não necessitem de manuseio ou cardápios que 

possam ser higienizados (e.g. menu board, cardápio digital com QR code, cardápio 

plástico de reutilização ou de papel descartável) 

VII. Funcionários devem higienizar as mesas e cadeiras após cada uso e troca de cliente. 

VIII. Estabelecimentos que trabalhem com sistema de autosserviço (self service) devem 

estabelecer funcionários específicos para servir os clientes, mantendo o máximo de 

distanciamento possível. Ou o fornecimento de luvas descartáveis para o 

autoatendimento. 

IX. Disponibilizar temperos e condimentos em sachês ou em porções individualizadas 

diretamente da cozinha a cada cliente 

X. É obrigatório o uso de máscaras por todos os funcionários e clientes, exceto quando eles estiverem 

se alimentando. 
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XI. Caso o estabelecimento possua “Espaço Kids”, sinucas, aparelhos de som/ jukebox, o mesmo 

deve permanecer fechado e/ou lacrado. A realização de eventos, celebrações e música ao vivo 

não está autorizado. 

XII. Os serviços de alimentação com entregas por sistema de Delivery deverão cumprir 

todos os requisitos de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos conforme 

Resolução RDC nº. 216/2004; 

XIII. Permitir a retirada de pedidos pelo cliente, no estabelecimento, desde que não haja a 

formação de filas e aglomerações em nenhum horário de funcionamento; 

XIV. Os pagamentos deverão, preferencialmente, ser realizados por métodos eletrônicos; 

XV. Deve ser disponibilizado álcool para a higienização das mãos 

XVI. Os sanitários devem estar abastecidos de sabão, papel toalha e álcool 

XVII. Cartazes informativos devem ser afixados para a orientação dos clientes. 

   

 

___________________________________ 

Marcos Elias da Neiva 

Secretário Municipal de Saúde 

Goiás -GO 
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