
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

Coordenadoria de Vigilância Sanitária – Ponta Grossa/PR 
Telefone 3220-1000 (4044 e 1253) 

e-mail: visapontagrossa@gmail.com 

MEDIDAS EDUCATIVAS COM RELAÇÃO AS BOAS PRÁTICAS DENTRO DOS 

ESTABELECIMENTOS QUE PRODUZEM, MANIPULAM E COMERCIALIZAM 

ALIMENTOS, EM TEMPOS DE PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (SARS-COV-2 ) 

_______________________________________________________________________ 

 

• Equipamentos de uso comum, como: cestos, carrinhos, caixas plásticas e demais 

utensílios devem ser higienizados após cada uso.  

o Conforme os carrinhos e cestas forem recolhidos no mercado, deve-se criar 

uma rotina de limpeza pelos colaboradores. 

• As bancadas dos caixas, corrimãos, maçanetas, no caso de restaurantes, mesas, 

protetores salivares para buffet entre outros devem ser higienizados com frequência 

intensificada. Cada estabelecimento deve estabelecer uma frequência mínima de 

acordo com o movimento de pessoas. 

• TODOS os ambientes devem possuir ventilação e circulação de ar capazes de 

oferecer conforto térmico e ambiente livre de fungos, gazes, poeiras e demais 

partículas que possam ser nocivas ao público. 

• Funcionários devem ser orientados a lavar as mãos com frequência, usando água e 

sabonete líquido. Dispensadores de toalhas descartáveis deverão estar sempre 

abastecidos. Deve-se colocar cartazes informativos orientando o procedimento de 

lavagem de mãos. 

• O estabelecimento deve disponibilizar frascos de álcool em gel 70% (líquido com 

borrifador, quando na impossibilidade de fornecer o produto sob a forma de gel) para 

TODOS os colaboradores e clientes, assim como, dispor informações sobre 

QUANDO e COMO utilizar. 

o Lembrar que o Álcool em Gel não substitui a lavagem frequente das mãos, e 

esta deve ser encorajada sempre. 

o Para isso é necessário ofertar o acesso a pia com água corrente, dotada de 

dispensador de sabonete líquido e papel toalha descartável, assim como, 

lixeiras com acionamento pedal. 
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• Suspender o uso de bebedores coletivos de bico ejetor, salvo, equipamentos que 

abasteçam copos descartáveis individuais para cada colaborador/cliente, esses 

copos não devem ser reaproveitados em nenhuma hipótese.  

o Disponibilizar orientações aos usuários sobre a utilização do bebedor, com 

segurança. 

▪ Não colocar os lábios no bico ejetor; 

▪ Realizar a desinfecção com frequência do equipamento; 

▪ Quando existirem 2 (dois) bicos ejetores, recomenda-se inviabilizar o 

uso do bico ejetor pequeno, deixando apenas o grande curvo com as 

devidas orientações de uso. 

• Objetos de uso pessoal (toalhas, celulares, entre outros) não devem ser 

compartilhados em hipótese alguma, e sempre que possível ser higienizados pois 

podem funcionar como fonte de contaminação. 

• Talheres de restaurantes devem ser higienizados após o uso, e mantidos embalados 

(garfos, colheres e facas) individualmente para os clientes. 

• Estabelecimentos que disponibilizarem refeitórios aos funcionários deverão realizar 

a alimentação dos funcionários em escalas de horário, evitando assim aglomerações 

no ambiente. 

• Mesas de restaurantes deverão estar afastadas entre si de preferência com distância 

maior de 1,5m. 

• Serviços de buffet ou serviços que acabem tendo a formação de filas devem orientar 

os clientes a manter espaçamento de no mínimo 1,5m entre clientes ou fluxos em 

grupos menores de pessoas. 
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• Clientes e colaboradores devem ser orientados a praticar a etiqueta da tosse. 

o Etiqueta da Tosse: 

▪ Utilizar lenços descartáveis para higiene nasal; 

▪ Cobrir a boca e nariz com lenços/papeis descartáveis quando tossir ou 

espirrar; 

▪ O lenço utilizado deverá ser descartado; 

▪ Na impossibilidade de utilizar o lenço/toalha de papel, ao espirar e 

tossir preferencialmente cobrir o nariz e a boca com a manga da 

camisa, “espirrar no cotovelo”, do que fazê-lo com as mãos. Lembrar 

que as mãos são potenciais disseminadores virais pois podem 

espalhar a contaminação para maçanetas, mesas e demais objetos 

que entrem em contato.  

 

Obs: É importante lembrar que o álcool em gel não é o único produto que atua contra o 

vírus. Higienizar superfícies como mesas, bancadas podem ser feitas com 

desinfetantes, soluções de hipoclorito, detergentes, sabão, entre outros. Desta forma 

utilize o álcool em gel somente para as mãos e de preferência em situações em que não 

exista acesso a torneiras para lavagem das mãos frequente. Faça o uso racional de 

recursos pensando no bem de todos teremos este recurso para mais pessoas. 

 

_____________________________________________________________________________ 

o Dúvidas, informações e orientações entrar em contato com o Setor de Vigilância de 

Alimentos da Vigilância Sanitária Municipal – Ponta Grossa 

o Telefone: 3220-1000 – Ramal: 4044 e 1253 


