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PRINCIPAIS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 

 

Orientações: 

 

- limpeza frequente de superfícies, dos veículos de transporte, locais que acondicionam os produtos, 

equipamentos e utensílios com agua e sabão ou produto próprio para limpeza. 

 

- Manter espaçamento das barracas em 2 metros de distanciamento entre uma e outra. 

 

- Seguir recomendação de distanciamento social dos  funcionários e clientes em 1,5 metro. 

 

- se formação de fila é necessário a organização por parte do produtor fiscalizar e manter o distanciamento 

social de 1,5 metro. 

 

- As barracas deverão ser instaladas em locais amplos e ao ar livre. 

 

- Os lixos deverão ser, obrigatoriamente, coletado e estocado frequentemente com instalação de lixeiras nas 

barracas. 

 

  - Para clientes e funcionários: disponibilizar acesso fácil a pias providas com água corrente, sabonete 

líquido, toalhas descartáveis, lixeiras com tampa acionada por pedal ou álcool gel 70% em pontos 

estratégicos. 

 

- Funcionários: higienização das mãos antes e após a manipulação dos alimentos ou a qualquer interrupção; 

 

- Disponibilizar no “caixa” álcool 70% para a Higienização das mãos; 

 

 

- Conforme orientação do Ministério da Saúde, recomenda-se o uso de máscaras caseiras; para evitar a 

propagação do vírus. 

 

ORIENTAÇÃO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA SERVIÇOS DE 

ALIMENTAÇÃO (FEIRA LIVRE) 
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- Funcionários com sintomas de gripe (Febre, tosse e/ou sintomas respiratórios) devem ser afastados de suas 

atividades e orientados a procurar médico;  

 

- proibição de qualquer tipo de degustação de alimentos e frutas. 

 

- proibição de consumo de alimentos no local. 

 

- manter as unhas curtas, sem esmaltes e nem uso de adornos que possam acumular sujidade e 

microorganismos como anéis, aliança e relógio. 

 

- afastamento das atividades, de funcionários que estejam no grupo de risco (idoso, diabético, obesidade, 

cardiopata). 

 

- permitido exclusivamente  a produtores e/ou feirantes deste município. 

 

- o horário de atendimento se dará: 06:00 as 07:00h para montagem das barracas, das 07:00 as 12:00h 

atendimento ao público e das 12:00 as 15:00 h desmontagem das barracas. 

 

- controle de acesso na portaria, sob responsabilidade dos produtores/feirantes. 

 

- Intensificar a higienização dos sanitários sendo que o funcionário deverá utilizar luva de borracha 

exclusiva, avental, calça comprida e sapato fechado; 

 

- Os cardápios  devem ser frequentemente higienizados com álcool 70%; 

 

- Pagamento de contas: preferencialmente via cartão bancário; 

 

- Proibido o uso de bebedouros; 

 

- não conversar, nem espirrar, tossir, cantar, assobiar em cima dos alimentos, superfícies. 

 

 

 

- divulgar e informar aos trabalhadores para que ao tossir ou espirrar, Cobrir o nariz e a boca com lenço 

descartável e posteriormente descarta-lo. Caso não haja lenço ou toalha de papel disponível, cobrir nariz e a 

boca com a parte interna do braço com cotovelo flexionado (etiqueta da tosse).  
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


