PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA
ESTADO DE SAG PAULO

ANEXOI
Protocolo Sanitario Municipal
Sao requisites mi'nimos para funcionamento de bares, restaurantes, padarias e
similares:
I - Da Abertura
a)

Impedir aglomeragoes e viabilizar o distanciamento mmimo de 1,5m (um metro e
meio) entre as pessoas, respeitando a capacidade maxima de 40% de ocupaqao.

b)

Afixar cartaz informative padrao do Governo do Estado de Sao Paulo, em local
visivel, indicando o uso obrigatorio de mascara;

c)

Adotar as medidas de protegao visando a protegao de idosos, gestantes e pessoas
com doengas cronicas ou imunodeprimidas, a luz das recomendagoes do Ministerio
da Saude e da Secretaria de estado da Saiide do Estado de Sao Paulo;

d)

Fixar informative, em local visivel, indicando a area do estabelecimento dispom'vel
para circulagao de publico, em metros quadrados (m2), o numero de funcionarios da
empresa

presentes

no

local

e

o

numero

de

pessoas

que

podem

estar

simultaneamente no estabelecimento por pen'odo, incluindo funcionarios e publico
em geral, sendo que a somatoria do numero de pessoas presentes no local nao
pode ultrapassar a proporgao de 40% (quarenta por cento) da capacidade do
estabelecimento;
e) Em caso de filas externas para entrada de pessoas, o estabelecimento deve
organizar a fila, garantindo o distanciamento minimo de 1,5m (um metro e meio) entre
as pessoas;
f) Limitagao da permanencia de pessoas a 40% (quarenta por cento) da capacidade do
estabelecimento, mesmo em areas externas ou abertas, mediante distribuigao de
senhas e espera em local aberto;

II - DAS AREAS DE ATENDIMENTO
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a) Promover a higienizagao de pisos, portas, janelas, bancadas, superficies, corrimao,
maganeta, banheiros ou quaisquer outros locals e objetos com acesso de pessoas;
b) Utilizar alcool etilico hidratado 70° INPM (liquido ou em gel) ou outro produto
sanitizante eficaz no combate ao novo coronavirus, homologado pela ANVISA, para
higienizagao de ambientes e de acordo com a orientagao do fabricante;
c) Disponibilizar e garantir, para uso dos funcionarios e dos clientes, local para lavagem
frequente das maos, provide de sabonete liquido e toalhas de papel descartaveis ou
alcool etilico hidratado 70° INPM (liquido ou em gel);
d) Disponibilizar e garantir alcool etilico hidratado 70° INPM (liquido ou em gel) para uso
dos funcionarios e dos clientes na entrada e em pontos estrategicos de facil acesso,
para higiene das maos, principalmente, em locais onde nao ha facil acesso a lavagem
das maos;
e) Manter o ambiente naturalmente ventilado;
f) Proibir o ingresso e a circulagao de clientes sem o uso de mascaras de protegao
facial;
g) Envelopar maquinas de cartao com papel filme e higieniza-las com alcool etilico
hidratado 70° INPM (liquido ou em gel), apos cada uso;
h) Afastar os funcionarios pertencentes aos grupos de risco;
i) Aferir

a

temperatura

encaminhando

aos

dos

funcionarios

servigos

de

saude

antes

do

(publico

inicio
ou

de

suas

particular)

atividades,

aqueles

que

apresentarem temperatura igual ou superior a 37,8° C (trinta e sete inteiros e oito
decimos graus Celsius);
j) Disponibilizar equipamentos de protegao individual para os funcionarios que realizam
limpeza geral (avental, luva, mascara de protegao e mascara tipo face shield);
k) Banheiros de uso comum deverao ser constantemente higienizados, sendo equipados
com lavatories contendo sempre agua e sabao, alcool etilico hidratado 70° INPM
(liquido ou em gel) e papel toalha descartavel;
I)

Divulgar amplamente nos seus interiores e por meio de cartazes informagoes de
prevengao o contagio por SARSCov-2;
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m) Os funcionarios deverao utilizar mascaras durante todo o expediente de trabalho,
substituindo-as a cada 4h (quarto boras) ou sempre que espirrar ou tossir ou ainda
quando ela estiver umida, depositando-as apos o uso em sacos plasticos e fechados,
de modo a nao contaminar demais pertences ou ambientes e equipamentos de
trabalho;
n) O funcionario do caixa devera usar, alem da mascara facial, protetor tipo face shield;
o) Desinfectar regularmente com alcool eti'lico hidratado 70° INPM (liquido ou em gel)
equipamentos de uso continuo, como por exemplo, teclados, telas e monitores de
computadores, tablets e smartphones, bancadas de trabalho, telefones e canetas,
procedimento este a ser realizado sempre no im'cio e ao final do ciclo de uso pelo
respective funcionario;
p) Reforgar medidas de desinfeegao para mesas e utensilios utilizados nas mesas;
q) Os talheres devem ser disponibilizados em kits individuals embalados para cada
cliente ou, se solicitado, disponibilizar talheres descartaveis;

III - DA COZINHA
a) Operar estritamente de acordo com o disposto nas normas de Seguranga Alimentar
CVS 20/2020 - GT Alimentos/DITEP e orientagoes do responsavel;
b) Equipar todas as areas da cozinha com produto para desinfeegao das maos, com o
alcool gel;
c) Reduzir e controlar rigorosamente o acesso de pessoas as areas de produgao e
manipulagao de alimentos, incluindo fornecedores;
d) Toda e qualquer pessoa que precise entrar na cozinha deve lavar as maos e
desinfeta-las corretamente;
e) Notificar fornecedores de que nao e permitido deixar pessoas com problemas de
saude realizar entregas;
f) Limpar e desinfectar diariamente com alcool eti'lico hidratado 70° INPM (liquido ou em
gel) portas de equipamentos de alta utilizagao (fornos, geladeiras, freezers), bem
como equipamentos em geral (batedeiras, liquidificadores);
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g) As equipes devem ser constantemente orientadas a nao conversar durante a
manipulaqao de alimentos, falando somente o necessario;
h) Os ambientes da cozinha devem ser constantemente higienizados, principalmente,
antes e depois da troca de turnos;
i) E obrigatorio o uso de EPI’s, em especial botas lavaveis e antiderrapantes, aventais
dentre outros;
j) Destinar area especi'fica para o recebimento de mercadorias e outros produtos, com a
eliminagao das embalagens primarias, quando possivel;

IV - DOS FUNCIONARIOS
a) Os funcionarios devem ser orientados a lavar as maos correta e constantemente ao
chegar ao trabalho, ao sair e chegar em casa;
b) O funcionario nao deve trabalhar com a mesma roupa que se deslocou ao trabalho,
devendo o estabelecimento fornecer uniforme complete, ja limpo ou acordar com o
funcionario que traga a roupa de trabalho devidamente higienizada e embalada.
c) Higienizar constantemente o relogio de ponto com alcool eti'lico hidratado 70° INPM
(liquido ou em gel) e disponibilizar alcool em gel em frasco dosador proximo aos
equipamentos, para higienizagao das maos antes e depois da marcagao de ponto;
d) Orientar funcionarios sobre as formas de evitar a transmissao do coronavirus,
inclusive

atraves

de

contatos

fi'sicos

como

apertos

de

maos,

abragos

e

compartilhamento de objetos;
e) Utilizar

todos

os

EPI’s

necessaries

ao

manusear

produtos

desinfetantes,

principalmente mascaras e luvas de borracha;
f) Reforgar treinamento das equipes sobre a

utilizagao adequada

de

produtos

desinfetantes (correta diluigao para que nao perca o poder de desinfeegao) e para
que os funcionarios os utilize de modo seguro durante a aplicagao;
g) Toda a equipe e principalmente gargons devem estar atentos as seguintes situagoes:
higienizar as maos apos retirada de lougas e utensi'lios, evitar apertos de maos, ou
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higieniza-las apos contato, utilizar luvas descartaveis para realizar suas atividades,
caso necessario.
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