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MEDIDAS EDUCATIVAS EM RELAÇÃO AS BOAS PRÁTICAS PARA MOTOBOYS E 

VEÍCULOS QUE TRANSPORTEM ALIMENTOS E DEMAIS PRODUTOS NO SISTEMA 

DE DELIVERY 

_______________________________________________________________________ 

 

Para os funcionários que realizam entregas devem ser respeitados alguns cuidados 

necessários para evitar que o próprio entregador se torne um vetor do vírus (de cliente para 

cliente) ou se contamine.  

Para os Transportadores/Motoboys: 

 Entregadores deverão ter sempre um frasco de álcool em gel 70% para higienização 

das mãos, antes de retirar os pedidos no serviço de alimentação, antes e após cada 

entrega. 

 Os compartimentos de transporte de alimentos/caixas de transporte deverão ser 

produzidos em material liso, lavável e de fácil higienização.  

 Os compartimentos de transporte de alimentos devem ser higienizados com 

frequência, preferencialmente após cada grupo de entregas, ou sempre que for 

necessário reabastece-los. Deve-se utilizar para isso álcool em gel ou líquido 70%, 

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

 Os Guidões/Volantes e demais partes do veículo que estejam em contato com as 

mãos do entregador também deverão ser higienizados com frequência com álcool 

em gel 70%. 

 Os alimentos e/ou produtos ao serem recebidos devem de preferência estar 

acomodados além da embalagem original em uma sacola plástica (embalagem 

secundária/terciária) que pode ser descartada após a entrega, evitar transportar 

alimentos ou demais produtos diretamente em sua embalagem original nos 

compartimentos, sem a devida proteção. 

 Sempre após o uso, higienizar as maquinetas de cartão de crédito com álcool em 

gel 70%. 

 Evitar o contato físico ou prolongação de conversas com fornecedores e clientes. 
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Para os Consumidores/Clientes: 

 Preste sempre atenção na acomodação em embalagens adequadas, íntegras e 

limpas. 

 Lacres de segurança são importantes e podem indicar se houve alguma 

manipulação do alimento após a saída do restaurante, nunca receber se este lacre 

estiver rompido; 

 Preste atenção se o alimento se encontra na temperatura apropriada, seja refeição 

pronta ou congelada. 

 

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 


