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AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE RONDÔNIA

NOTA TÉCNICA Nº 26/2020/AGEVISA-SCI

INTERESSADO: Restaurantes, Lanchonetes, Praça de Alimentação e Comércios Similares

ASSUNTO: Revisão da NOTA TÉCNICA Nº 4/2020/AGEVISA-SCI Orientações sanitárias para restaurantes, lanchonetes, praça de alimentação e
estabelecimentos comerciais similares des�nados ao preparo e comércio de alimentos

 

OBJETIVO: Recomendar ações e prá�cas sanitárias referente aos procedimentos e aplicação das Boas Prá�cas de Manipulação para Serviços de Alimentação,
no enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus - COVID19 no estado de Rondônia, considerando o Decreto Nº 25.049, de 14 de maio de 2020 que
ins�tui o Sistema de Distanciamento Social Controlado.

Considerando o critério de fases (1, 2 3 e 4) A Agência Estadual de Vigilância em Saúde - Agevisa-RO, busca organizar e adaptar à nova ambientação, e,
recomenda que a par�r da Fase 2 os estabelecimentos e/ou a�vidade adotem critérios para funcionamento de acordo com a Resolução RDC nº 216 de 15 de
setembro de 2004, que dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Prá�cas para Serviços de Alimentação.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS E RELEVANTES

Colaboradores que pertencem ao grupo de risco[1], ou que residam com estes, devem permanecer em casa e realizar serviço em regime de home-office
ou teletrabalho;

Caso apresente febre e/ou sintomas respiratórios, tosse, congestão nasal, dificuldade para respirar, falta de ar, dor de garganta, dores no corpo, dor de
cabeça, deve comunicar ao empregador;

Toda Síndrome Gripal (SG), que configure sinal ou sintoma de resfriado e/ou gripe: afastar-se imediatamente das a�vidades presenciais pelo período
mínimo de 14 dias, ou mais, no caso persistência dos sinais/sintomas, até a completa melhora, seguindo as recomendações das autoridades de saúde.

Contatar por telefone:  0800 642 5398 ou 3901 8501 Call Center Governo de Rondônia ou Disque Coronavírus do município.

Devem ser adotados todos os procedimentos de Boas Prá�cas de Manipulação a fim de garan�r a qualidade higiênico sanitária e a conformidade dos
alimentos de acordo com o Manual de Boas Prá�cas e os procedimentos Operacionais Padronizados – POP, atendendo a legislação em vigor.

 

ORIENTAÇÕES PARA COLABORADORES/TRABALHADORES NO AMBIENTE DE TRABALHO

Intensificar a higienização das mãos e antebraços (lavar com água e sabão e quando não for possível u�lizar álcool a 70%), quando chegar ao trabalho,
antes e após manipular os alimentos, após qualquer interrupção do serviço, após tocar qualquer matéria ou super�cie, após usar o sanitário e sempre que
se fizer necessário;

Obrigatoriedade de testagem dos trabalhadores;

Realizar ações educa�vas e afixar cartazes com orientações sobre a correta higienização das mãos, em locais de fácil visualização, incluindo as
instalações sanitárias;

Devem exis�r lavatórios exclusivos para a higiene das mãos na área de manipulação, em posições estratégicas em relação ao fluxo de preparo dos
alimentos, assim como nos sanitários;

Os lavatórios devem possuir sabonete líquido inodoro an�ssép�co ou sabonete líquido inodoro e produto an�ssép�co, toalhas de papel não reciclado ou
outro sistema higiênico e seguro de secagem das mãos e coletor de papel, acionado sem contato manual.

Higienizar os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, como: óculos, face shield, botas, sapatos fechados, e outros, de acordo com área de atuação,
lavando com água e sabão e conforme o EPI u�lizar uma solução clorada, desinfetantes ou sani�zantes apropriados, conforme orientação do fabricante, e
quando necessário borrifar álcool 70%;

Os colaboradores/trabalhadores só devem u�lizar luvas quando a a�vidade for muito específica como a manipulação de alimentos prontos para o
consumo em subs�tuição a um utensílio. Adotar sempre o método mais eficaz que é a higienização das mãos. Deste modo evitará a contaminação
cruzada

Não cumprimentar os colegas colaboradores/trabalhadores ou clientes, com apertos de mãos, abraços, beijos ou outro �po de atos ou gestos. Manter
distância segura, demonstrando que é possível ser cordial sem contatos �sicos;

O uso de máscaras é obrigatório por parte dos colaboradores/trabalhadores durante a manipulação de alimentos e outras a�vidades inerentes ao serviço
de alimentação. Deve-se tomar os devidos cuidados para não tocar na máscara durante as a�vidades. Além disso, aumentar o espaçamento de
pelo menos 1 metro entre si e os clientes e intensificar as prá�cas de higiene;

Ao manipular os alimentos é proibido tossir, espirrar, comer, fumar, se coçar, tocar o nariz, orelhas ou boca, conversar desnecessariamente sobre os
alimentos, u�lizar celular ou realizar atos inseguros;

Não é permi�do o uso de barba por parte do manipulador de alimentos e as unhas devem estar curtas e sem esmalte ou base;

Não devem u�lizar maquiagem, bijuterias, joias, anéis, relógios e outros adornos;

Não compar�lhar itens de uso pessoal com os colegas de trabalho, como EPIs, fones, celular, e outros;

A u�lização de toucas é obrigatória para a�vidades que envolvam a preparação de alimentos, portanto, os cabelos devem ser protegidos por redes,
toucas ou outros acessórios apropriados para esse fim;

Caso u�lize uniforme, ou qualquer outra ves�menta, ao retornar para casa deve-se re�rá-lo antes do contato com familiares e lavá-lo de preferência
separadamente. Deve ainda tomar banho e ter o cuidado de higienizar o calçado;

Intensificar a limpeza e desinfecção dos sanitários existentes, des�nados aos funcionários, u�lizando uma solução clorada, desinfetantes ou sani�zantes
apropriados, conforme orientação do fabricante;
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U�lizar Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s tais como: máscara, luva de borracha, avental, calça comprida, sapato fechado para higienização dos
sanitários. Realizar a limpeza e desinfecção das luvas de borracha com água e sabão, seguido de fricção com álcool a 70%, por 30 segundos. Guardar os
EPI’s em armários com compar�mento separado dos pertences pessoais.

Todos os EPI´s devem ser responsabilidade do empregador e os colaboradores/trabalhadores devem cuidar e usar de forma correta;

Obrigatoriedade de testagem dos trabalhadores;

Providenciar barreira de proteção �sica quando em contato direto com o cliente;

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

Limitar o número de funcionários ao estritamente necessário para o funcionamento dos serviços;

O colaborador/trabalhador que atuar nos caixas devem realizar a higienização das mãos com álcool 70%, sempre que tocar em dinheiro, e, quando o
pagamento for realizado com cartão o mesmo deve ser inserido na máquina preferencialmente pelo cliente;

Manter lixeiras dotadas de tampa, sacos coletores e acionadas sem contato manual no setor de manipulação em tamanhos e quan�dades adequadas as
a�vidades. Os resíduos devem ser coletados periodicamente, conforme necessidade;

Intensificar a limpeza das áreas (pisos, ralos, paredes, teto, etc) com produtos recomendados pelo Anvisa/Ministério da Saúde, apropriados para esta
finalidade de acordo  com os critérios definidos nos Procedimentos Operacionais Padronizados – POPs;

Realizar a desinfecção com álcool 70%, de super�cies e utensílios como: maçanetas, mesas, balcões, corrimões, interruptores, elevadores, balanças,
máquinas de cartão de crédito, computadores, teclados, e outros equipamentos que sejam tocados com frequência, sempre após o uso, de acordo com os
critérios definidos nos Procedimentos Operacionais Padronizados – POPs;

Carne crua, leite ou órgãos de animais devem ser manuseados com cuidado, para evitar a contaminação cruzada com alimentos cozidos, conforme as
boas prá�cas de manipulação de alimentos.

 

ORIENTAÇÕES PARA O LOCAL DE CONSUMO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS

Disponibilizar meios para higienização das mãos como água e sabão e álcool gel 70%, para os clientes, na entrada e em pontos estratégicos do
estabelecimento;

Designar colaborador/trabalhador u�lizando máscara para organização das pessoas na fila na entrada ou para pagamento, mantendo o distanciamento
mínimo de 2m (dois metros) entre os clientes e entre si e os clientes. Fazer marcações no piso para servir de orientação;

Obrigatoriedade de monitoramento de temperatura na entrada de clientes;

A limitação de 40% (quarenta por cento) da área de circulação interna de clientes, não computando área externa e administração, sendo no caso de filas
fora do estabelecimento, os clientes deverão manter distância de, no mínimo, 2m (dois metros) um do outro, cabendo a responsabilidade ao proprietário
do comércio de manter a ordem e o distanciamento deles na área externa da loja;

Separação mínima de 1m (um metro) entre as cadeiras e de 2m (dois metros) entre as mesas;

Estabelecer ro�na de desinfecção (álcool 70%, fricção por 30 segundos) de balcões, vitrines, maçanetas, torneiras, porta papel toalha, porta sabão
líquido, corrimões, painéis de elevadores, máquinas de cartão, entre outros que sejam tocados com frequência;

Dê preferência à ven�lação natural. No caso do uso de ar condicionado, manter limpos os componentes do sistema de clima�zação (bandejas,
serpen�nas, umidificadores, ven�ladores e dutos) de forma a evitar a difusão ou mul�plicação de agentes nocivos à saúde humana e manter a qualidade
interna do ar;

Intensificar a limpeza e desinfecção dos sanitários existentes, des�nados ao público, u�lizando uma solução clorada, desinfetantes ou sani�zantes
apropriados, conforme orientação do fabricante, e, quando necessário borrifar álcool 70%;

Só permi�r a entrada de clientes que es�verem u�lizando máscara. A máscara só pode ser re�rada quando o cliente for alimentar-se no local, apenas no
momento da refeição;

Não permi�r a entrada de pessoas que estejam apresentando sintomas como coriza, tosse, febre e mal-estar;

Não permi�r a entrada de crianças até 12 anos de idade;

Se o estabelecimento possuir elevadores, estes devem operar sempre com 1/3 de sua capacidade oficial, preferencialmente u�lizar escadas;

Fazer a u�lização, se necessário, de agendamento, uso de senhas ou outro sistema eficaz para evitar a aglomeração de pessoas dentro do
estabelecimento, sempre controlando a entrada e a saída;

Não disponibilizar alimentos e bebidas para degustação;

Eliminar galheteiros, saleiros, açucareiros, ou qualquer outro alimento/tempero que seja acondicionado dessa forma, provendo sachês para uso
individual. Quando não for possível intensificar a higienização dos utensílios;

Mantenha os dispensers e papeleiras dos lavatórios dos clientes, abastecidos de sabonete líquido, papel toalha descartável e, se possível, álcool em gel
70%;

Manter lixeiras dotadas de tampa, sacos coletores e acionadas sem contato manual nos salões e sanitários;

Manter os copos, pratos e talheres higienizados e devidamente embalados individualmente de forma a evitar a contaminação cruzada;

Designar colaborador/trabalhador u�lizando máscara para borrifamento de álcool 70% nos locais que possuírem bufê, devendo garan�r a higienização
das mãos do cliente antes destes tocarem nos utensílios para servisse. Os bufês devem possuir fechamento lateral e frontal com protetor salivar;

Os utensílios do bufê devem-se re�rados e trocados a cada 30 minutos.  

Higienizar no início das a�vidades, e após cada uso, durante todo o período de funcionamento, as super�cies de toque (maçanetas, mesas, cadeiras,
cardápios, porta guardanapos, balcões etc), u�lizando uma solução clorada, desinfetantes ou sani�zantes apropriados, conforme orientação do
fabricante, e, quando necessário borrifar álcool 70%;

Repense o modelo de seu cardápio. Se não for possível abolir o cardápio �sico (escrevendo os itens em uma lousa, por exemplo), prepare um modelo
plas�ficado, que possa ser higienizado após o uso. Outra ideia é ter um cardápio digital, que o cliente pode acessar lendo um QR Code pelo celular;

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

 

ORIENTAÇÕES PARA OS CLIENTES
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Fique em casa sempre que possível;

Caso tenha sintomas de gripe ou resfriado, não saia de casa;

Se for do grupo de risco não saia de casa! Peça ajuda a um familiar, amigo ou vizinho sem ter contato �sico com a pessoa;

U�lize máscara durante a permanência nos estabelecimentos;

Ao se alimentar fora de casa re�re a máscara, sem tocar na parte da frente, acondicionando-a em um saco plás�co ou de papel e logo após a refeição
recolocá-la. Higienize as mãos com água e sabão ou álcool 70% ao manusear a máscara (re�rar e colocar);

Permaneça no estabelecimento o menor tempo possível, dessa forma, planeje sua compra antes de sair de casa;

Sempre fique a uma distância mínima de 2m (dois metros) de qualquer pessoa dentro do estabelecimento;

Realize a higienização das mãos ao entrar e sair do estabelecimento, e, quando tocar em qualquer super�cie, como, por exemplo: balcões de
atendimento, caixas, máquina de cartão, entre outras;

Respeitar a disposição das mesas com distância mínima de 2m entre elas. Não ocupar a mesma mesa que outros clientes, exceto se forem pessoas que
sejam procedentes do mesmo domicílio;

Evitar sorrir, conversar, manusear o telefone celular, ou tocar no rosto, nariz, olhos e boca, durante sua permanência no interior do estabelecimento;

Obedecer à e�queta respiratória ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e boca com um lenço descartável, descartá-lo imediatamente e realizar higienização
das mãos. Caso não tenha disponível um lenço descartável cobrir o nariz e boca com o braço flexionado;

Ao realizar o pagamento dê preferência ao uso do cartão de crédito ou débito, desta forma, evitará contato com dinheiro, protegendo a si e ao atendente
do caixa. Caso necessite u�lizar o dinheiro realizar a higienização das mãos após o contato;

Não aceitar degustações e evitar consumo de alimentos no estabelecimento;

Preferencialmente, levar os alimentos para consumir em casa;

Ao chegar em casa, higienizar as mãos e antebraços com água e sabão;

Ao chegar em casa, higienizar adequadamente todos os produtos e as embalagens dos produtos comprados nos estabelecimentos comerciais com
solução clorada e borrifar álcool 70%;

Descartar as embalagens plás�cas, se necessitar reu�lizá-las proceder a lavagem correta, com solução clorada e borrifar álcool 70%;

Prefira solicitar serviço por delivery, compra por telefone ou internet, delivery é uma prá�ca incen�vada nesse momento de pandemia.
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[1]Grupos  de  risco:  Idade  igual  ou  superior  a  60  anos; Cardiopa�as  graves  ou  descompensados (insuficiência       cardíaca,      cardiopa�a      isquêmica);
Pneumopa�as   graves   ou    descompensados (asma moderada/grave,  DPOC);  Doenças  renais  crônicas  em   estágio   avançado   (graus   3,   4   e   5);  
Diabetes mellitus,  conforme  juízo  clínico;  Doenças  cromossômicas   com   estado   de   fragilidade    imunológica; Gestação e Puerpério; Pessoas com
deficiências e cogni�vas �sicas; Estados de imunocomprome�mento,  devido   ao   uso    de    medicamentos    ou    doenças,    incluindo    os    portadores    de
HIV/Aids e neoplasias; Doenças neurológicas.
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