Aferição da temperatura
Aferição da temperatura dos clientes que vão
adentrar no estabelecimento com termômetro
digital à distância segura, informando de forma
cortês e discreta que há impedimento de
acesso daqueles que estiverem identificados
com quadro febril (acima de 37,5ºC),
orientando a procurar uma Unidade de Saúde.

higienização de calçados
Disponibilizar na entrada do estabelecimento
sistema de limpa sapato, higienizadora de calçados,
tapete ou toalha umidificada de Hipoclorito de sódio
a 2% para higienização e desinfecção de calçados.

ambientes
ventilados

rotina de higienização 
e limpeza de máquinas
Reforçar a rotina de higienização e limpeza de
máquinas, equipamentos e materiais de toques
frequentes. Em caso da existência de freezers
e câmaras-frias e outros compartimentos,
reforçar a higienização de suas portas e objetos
que necessitam de toques para operar. Realizar
limpeza, várias vezes ao dia, das superfícies e
objetos de utilização comum, incluindo balcões,
interruptores de luz, maçanetas, puxadores de
armários, máquinas de cartões, dispositivos
utilizados para coleta de pedidos, displays, mesas
e bancadas de apoio, totens de autoatendimento,
telas dos caixas touchscreen, teclados, corrimões,
bandejas, porta sachês, facas, pegadores, itens
compartilhados entre os funcionários (canetas,
prancheta, telefones e similares), cardápios e
parta contas (higienizar obrigatoriamente a
cada cliente), dentre outros.

O ambiente da cozinha e do salão deverão
ser bem ventilados, dando preferência
à ventilação natural. Havendo o uso
de sistema de ar-condicionado, estes
deverão obrigatoriamente ter os filtros
limpos diariamente, bem como seguir
as orientações do tempo mínimo de
manutenção, de acordo com as instruções
do equipamento, passível de fiscalização.
Se for o sistema de fan-cool (ventilação
no modo frio) as tubulações deverão ser
limpas e higienizadas com sanitizantes
e sua manutenção ocorrer
com uma frequência maior (mensal).

higienização
de superfícies

Garantia de higienização
Garantia de que seja realizada
higienização de todos os produtos
recebidos de fornecedores bem como
os locais onde serão acondicionados.

Higienizar as superfícies de trabalho antes do início
dos trabalhos diariamente, com água, sabão e
depois com preparados alcoólicos a 70%.
A esponja utilizada para limpeza deverá ser trocada
obrigatoriamente no máximo a cada 2 dias.

Pisos e áreas de
circulação higienizados
Pisos e áreas de circulação deverão ser
higienizados no início e no final dos trabalhos
com água, sabão, hipoclorito de sódio ou outra
solução sanitizante (Ex. Quaternário de amônia).

