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AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE RONDÔNIA

NOTA TÉCNICA Nº 29/2020/AGEVISA-SCI

INTERESSADO: Serviços de Alimentação (hipermercados, supermercados, mercados, lanchonetes, padarias, açougues e estabelecimentos
similares.

ASSUNTO: Intensificar as ações de prevenção relacionadas à Covid-19, servindo de apoio às legislações vigentes.

.

OBJETIVO: Orientar e recomendar ações de Boas Prá�cas de Manipulação e Convivência para Serviços de Alimentação, no enfrentamento à epidemia causada
pelo novo Coronavírus - Covid-19 no estado de Rondônia norteado pelo 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, recomenda que a par�r da Fase 1 os Serviços de
Alimentação acima referidos, redobrem os cuidados de higiene a fim de evitar a contaminação pelo novo Coronavírus - Covid-19, desta forma, contribuindo para
a segurança e manutenção destes serviços à população.

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os Colaboradores/funcionários dos estabelecimentos que apresentar qualquer �po de sintoma de síndrome respiratória (tosse, febre, coriza, dor de
garganta, falta de ar e outros), independente de pertencer a algum grupo de risco[1] ou que tenha contato direto com pessoas do chamado grupo de risco,
devem ser afastados das a�vidades e permanecer em isolamento domiciliar por um período de 14 dias (quatorze) ou mais, assim como, os familiares ou
amigos que �veram contato com o mesmo, principalmente por conta do risco de contaminação comunitária, visto que o Covid-19 ainda não tem uma
vacina de proteção;

Apresentando Síndrome Gripal (SG), seguir 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. Apenas devem procurar um serviço de saúde no caso de agravamento dos sintomas;

 

MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELOS ESTABELECIMENTOS

Disponibilizar álcool 70% em pontos estratégicos para higienização das mãos, tanto para uso dos clientes quanto para o uso dos
colaboradores/funcionários/entregadores, por exemplo, na entrada do estabelecimento, nas gôndolas do setor de frutas, legumes e verduras – FLV,
corredores, balcões de atendimento, caixas, leitores de preço e próximo a área de manipulação de alimentos (açougues, padarias, peixarias, ro�sserias,
etc);

Adotar mecanismos para restrição de acesso ao público adotando, rigorosamente, medidas para evitar a aglomeração de clientes no interior da loja,
assim como no estacionamento, respeitando os limites estabelecidos para o distanciamento de no mínimo de 2m (dois metros) entre os clientes;

Organizar a circulação interna de pessoas durante as compras, bem como todas as filas (“caixas” e setores de atendimento), mantendo o distanciamento
estabelecido entre os clientes;

Realizar demarcação no piso direcionando as filas, para essa finalidade, pode ser u�lizado (fita, giz, cones, correntes, entre outros materiais), de modo a
manter a distância estabelecida, mínimo de 2m (dois metros), entre os clientes e entre estes e os colaboradores/funcionários;

Monitorar a temperatura dos clientes no momento de sua chegada ao estabelecimento;

Em períodos a�picos, como este da pandemia do coronavírus, deve ser evitada a oferta de degustação de produtos aos consumidores, assim como evitar
autoatendimento como exemplo, as padarias;

Os colaboradores/funcionários devem evitar conversar, tocar o rosto, nariz, boca e olhos durante o atendimento aos clientes, durante as a�vidades de
manipulação de alimentos e nos atendimentos dos caixas;

Os colaboradores/funcionários devem ser orientados a intensificar a higienização das mãos e antebraços, principalmente antes e depois de manipularem
alimentos, após o uso do banheiro, ao tocarem o rosto, nariz, olhos e boca e outras situações previstas no Manual de Boas Prá�cas do estabelecimento;

Todos os estabelecimentos devem manter nos banheiros e áreas de manipulação de alimentos dispensadores abastecidos com sabonete líquido e papel-
toalha descartável não reciclado, lixeira com tampa acionada sem contato manual para o descarte do papel usado e dispensadores abastecidos com
álcool 70% ou outro an�ssép�co registrado na ANVISA e o modo de uso deve seguir as instruções descritas nos rótulos dos produtos;

Instalar barreiras �sicas para assegurar o distanciamento entre colaboradores/funcionários e clientes nos balcões de atendimento;

Os estabelecimentos devem incluir na sua ro�na de atendimento a desinfecção de todas as estruturas dos carrinhos de compras, as ces�nhas e esteiras
rolantes dos caixas após cada uso de acordo com os procedimentos Operacionais Padronizados - POPs;

Os colaboradores/funcionários devem ser orientados a intensificar a limpeza das áreas (pisos, ralos, paredes, teto, etc) com desinfetantes próprios para a
finalidade e realizar frequente desinfecção, com álcool 70%, de super�cies e equipamentos frequentemente tocados como: máquina para pagamento com
cartão, maçanetas, mesas, vitrines, balcões, corrimões, interruptores, elevadores, balanças, torneiras, entre outros de acordo com os Procedimentos
Operacionais Padronizados - POPs;

Manter as áreas de convivência de colaboradores/funcionários ven�ladas, tais como refeitórios e locais de descanso;

Recomenda-se a promoção de medidas administra�vas para reduzir o quan�ta�vo de colaboradores/funcionários nas áreas de convivência (refeitório,
área de descanso, área de lazer, etc). Como sugestão pode ser realizada uma escala de revezamento, com horário diferenciado, diminuindo o horário
entre um período e outro;

Intensificar a higienização dos sanitários, sendo que o funcionário deverá u�lizar (luva de borracha, avental, calça comprida, sapato fechado). Realizar a
limpeza e desinfecção das luvas u�lizadas, reforçando o correto uso das mesmas, não tocando maçanetas, corrimãos, entre outros;

Serviços que possuírem 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;
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Devem ser fornecidos para colaboradores/funcionários, Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s tais como: máscaras, touca, avental, calça comprida e
sapato fechado, conforme a a�vidade desenvolvida.

Os EPIs devem ser higienizados de acordo com suas caracterís�cas, sempre u�lizando água e sabão seguido de fricção com álcool a 70% por no mínimo
30 (trinta) segundos;

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

O uso de máscaras é obrigatório entre os colaboradores/funcionários. As máscaras podem ser as de uso não profissional (caseira ou artesanal) e devem
ser subs�tuídas e higienizadas sempre que elas es�verem úmidas ou sujas, u�lizar no máximo 03 (três) horas cada máscara;

O uso de luvas é recomendado somente para operações específicas, quando não for possível o uso de um utensílio. Não é recomendado o uso de luvas,
pois as mesmas não garantem mais proteção do que a lavagem constante das mãos e sua higienização;

Para os estabelecimentos onde possui bebedouros de pressão deve observar os seguintes critérios:

a) lacrar as torneiras a jato que permitem a ingestão de água diretamente dos bebedouros, de forma que se evite o contato da boca do usuário
com o equipamento;

b) caso não seja possível lacrar ou remover o sistema de torneiras com jato de água, o bebedouro deverá ser subs�tuído por equipamento que
possibilite re�rada de água apenas em copos descartáveis ou recipientes de uso individual;

c) caso o estabelecimento possua implantado em sua ro�na a u�lização de utensílios permanentes (canecas, copos, etc.), estes deverão ser
de uso exclusivo de cada usuário, devendo ser higienizados rigorosamente;

d) higienizar frequentemente os bebedouros.

Para o serviço de delivery, recomenda-se que os estabelecimentos orientem sobre a necessidade dos entregadores higienizarem as mãos constantemente
entre uma entrega e outra e no retorno ao estabelecimento. E também que evitem contato �sico ou conversas desnecessárias com os clientes e que
higienize as mãos após receber o pagamento do cliente, u�lizando álcool 70%;

Os estabelecimentos que dispõem de estrutura para consumo de alimentos no local, ro�sseria ou praça de alimentação devem respeitar a disposição das
mesas com distância mínima de 2m (dois metros) entre elas. Não ocupar a mesma mesa que outros clientes, exceto se forem pessoas que sejam
procedentes do mesmo domicílio;

Realizar a higienização das mesas antes e após a u�lização;

Os estabelecimentos que dispõem de estrutura para consumo de alimentos no local ou praça de alimentação devem disponibilizar pia para lavagem de
mãos dos clientes, com sabonete líquido inodoro, toalhas de papel descartáveis (não recicladas), lixeiras dotadas de tampa com acionamento sem
contato manual e agente an�ssép�co;

Dispor de barreiras de proteção, nos equipamentos de bufê, de modo a prevenir a contaminação dos alimentos em decorrência da proximidade ou da ação
do consumidor e de outras fontes;

Caso o estabelecimento possua “espaço Kids”, o mesmo deve permanecer fechado.

Obrigatoriedade de testagem dos trabalhadores ;

 

ORIENTAÇÕES GERAIS AOS CLIENTES NOS ESTABELECIMENTOS

Ao entrar no estabelecimento e acessar balcões, “caixas” ou qualquer outra super�cie, o cliente deve realizar a higienização das mãos, u�lizando
preferencialmente o lavatório e álcool 70%;

Obrigatoriedade de monitoramento de temperatura na entrada de clientes ;

Os clientes deverão realizar suas compras permanecendo apenas o tempo necessário dentro dos mercados;

Ao realizar as compras, evitar sorrir, conversar, manusear o telefone celular, tocar no rosto, nariz, olhos e boca, tossir ou espirrar sobre os alimentos e
produtos;

Ao tossir ou espirrar cobrir o nariz e a 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;

Os clientes não devem consumir alimentos dentro dos estabelecimentos e durante as compras;

Caso apresente algum sintoma gripal não saia de casa, se for do grupo de risco, peça ajuda a um familiar, amigo ou vizinho, evitando contato �sico com
as pessoas;

Permi�r a entrada de somente uma pessoa por família para a realização das compras;

Quando possível, pagar suas compras com cartão, diminuindo o contato com o funcionário do caixa;

Manter distância mínima de segurança de 2m (dois metros) entre os demais clientes durante as compras e na fila do caixa;

Recomenda-se a colocação de cartazes informa�vos nas áreas de maior circulação de funcionários, comerciantes e clientes. Os cartazes devem possuir
letra legível e serem chama�vos para as informações disponibilizadas, tais como: higiene de mãos e e�queta respiratória (conjunto de medidas
comportamentais que devem ser tomadas ao tossir ou espirrar);

Manter os ambientes ven�lados, em caso de locais fechados;

Reforçamos que neste momento é importante o isolamento social, evitar aglomeração de pessoas Fique em casa.
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[1] Grupos de risco: Idade igual ou superior a 60 anos; Cardiopatas graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopata isquêmica); Pneumopatas
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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Referência: Caso responda esta  Nota  Técnica , indicar expressamente o Processo nº 0002.135636/2020-11 SEI nº 0011804133


