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MEDIDAS EDUCATIVAS/ORIENTATIVAS COM RELAÇÃO AS BOAS PRÁTICAS 
DENTRO DOS RESTAURANTES – COM SERVIÇO DE SELF-SERVICE/BUFFET EM 

TEMPOS DE PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (SARS-COV-2 ) 
_______________________________________________________________________ 

Com base no Decreto Municipal 17.271 de 27/04/2020 e nas Notas Orientativas 
SESA/PR 06/04/2020, 07/2020, 08/2020 e 28/2000 

Medidas a serem adotadas nos Restaurantes com serviço de self-service/buffet, no âmbito do 
Município de Ponta Grossa: 

 Disponibilizar na área de atendimento ao cliente pia para lavagem das mãos, com sabonete 
líquido inodoro, toalhas de papel descartáveis (não recicladas) e lixeiras dotadas de tampa 
com acionamento sem contato manual; 

o De preferência organizar o fluxo do estabelecimento de forma que os clientes 
realizem a higienização das mãos antes de se servirem. 

 Funcionários em geral devem realizar a higienização das mãos e antebraços com água, 
sabonete líquido inodoro (por no mínimo 40 segundos) e secagem com toalhas de papel 
(não reciclável) e em seguida proceder com antissepsia com álcool em gel 70%; 

 Funcionários que apresentarem sintomas como febre, sinais respiratórios, tosse, congestão 
nasal, dificuldade de respirar, falta de ar, dor de garganta, dores no corpo, devem ser 
orientados a procurar serviço médico, entrar em contato com o serviço de “Dúvidas sobre o 
Coronavirus” (0800-644 4414 / PG: 3220-1019 ) e devem ser afastados do trabalho até o 
parecer de atendimento; 

 O restaurante deverá fornecer luvas para os clientes, higienizadas com álcool em gel 70%, 
por funcionário específico para este fim,  

o As luvas deverão ser descaradas pelos clientes após o uso; 

o As luvas deverão ser repostas/substituídas a cada vez que o cliente for se servir;  

o IMPORTANTE – USO CORRETO DAS LUVAS, a imposição do uso de luvas pode 
produzir uma falsa sensação de segurança. Desta forma a sua utilização deve 
respeitar o descrito nessa orientação, e sua substituição deve ser feita sempre que 
houver troca de atividade pelos funcionários que eventualmente as utilizem, assim 
como pelos clientes durante o período em que estiverem se servindo. 

 Realizar a troca de utensílios do buffet (colheres, pegadores, conchas), a cada 30 minutos; 
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 Utensílios e superfícies devem ser higienizados com frequência maior que o habitual com 
saneantes registrados junto a ANVISA; 

 Não degustar alimentos durante o preparo; 

 Manter ambientes ventilados; 

 Disponibilizar álcool em gel 70% para higienização das mãos, de forma que o cliente 
higienize as mãos antes e se possível depois que se servir de alimentos; 

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 sem o uso das mãos. 

 Com base na Lei Estadual 20.189 de 28/04/2020 é OBRIGATÓRIO o uso de máscaras de 
proteção em quaisquer espaços de uso coletivo, sendo assim o estabelecimento pode 
impedir pessoas de utilizarem o serviço caso não estejam utilizando as máscaras de 
proteção; 

 Não é recomendado a presença de dispenser de temperos e condimentos (azeite, vinagre, 
pimenta, molhos e outros), saleiros, farinheiras, bem como porta guardanapos de uso 
compartilhado, devendo, se houver necessidade, fornecidos de forma individual pelo 
estabelecimento; 

 Disponibilizar funcionário específico para organizar as filas e o fluxo para se servir; 

 Filas devem ser organizadas de forma que se respeite a distância mínima de 1,5 metros 
entre clientes com marcação no chão indicando a distância; 

 Os equipamentos de buffet, devem dispor de barreiras de proteção de modo a prevenir a 
contaminação dos alimentos em decorrência da proximidade ou da ação do consumidor e 
de outras fontes; 

 Manter talheres protegidos embalados individualmente (garfo, faca e colher). 
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Orientações para os CLIENTES de Restaurantes com serviço de self-service/buffet, no âmbito do 
Município de Ponta Grossa: 

 Ao entrar o estabelecimento realizar a higienização das mãos com água, sabonete líquido 
inodoro (por no mínimo 40 segundos) e/ou realizar higienização com álcool em gel 70% (por 
no mínimo 20 segundos); 

 Sempre utilizar máscaras de proteção e ao se servir não se deve rir, conversar, mexer nos 
cabelos, manusear telefone celular, tocar no rosto, nariz, olhos e boca; 

 Cobrar do estabelecimento o fornecimento de luvas para se servir no buffet e demais 
medidas de proteção de responsabilidade do restaurante; 

 

 

 

 

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. 

 Esta orientação tem como finalidade intensificar as ações de prevenção relacionadas à 
COVID-19, sendo complementar as legislações sanitárias vigentes. 

 

_____________________________________________________________________________ 

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 


