
PROTOCOLO 
SETORIAL BARES, 
RESTAURANTES 
E CONGÊNERES

DENÚNCIAS PELO APLICATIVO 

CAIRU CIDADÃO 

 

Fica definido o seguinte protocolo setorial para a a�vidade de bares, restaurantes e             

congêneres a ser observado:
 

 

· Deverão ser observadas todas as determinações do protocolo geral, no que couber;
· A reabertura dos bares, restaurantes e congêneres está condicionada a vistoria da 

Vigilância Sanitária e das equipes de Fiscalização quanto ao cumprimento dos 
protocolos;

· Os estabelecimentos devem receber os funcionários da Vigilância Sanitária e 
Fiscalização a qualquer momento, sem nenhum �po de obstrução, sujeito a 
penalidades   previstas;

· Bares, restaurantes e congêneres deverão buscar obter o cer�ficado de 
capacitação de boas prá�cas no combate a Covid-19 emi�do pelo Sebrae e/ou 
SENAC;

· Os estabelecimentos estão autorizados a funcionar de 09h manhã à 00h da noite;
· Redução na capacidade de atendimento dos clientes em 50%;
· Não será permi�da a panfletagem, nem abordagem de prepostos dos 

estabelecimentos nas vias públicas aos clientes;
· Não será permi�do a realização de shows, som ao vivo, ou caixas de som na área 

externa aos estabelecimentos. Está autorizado apenas som ambiente com no 
máximo 50 decibéis; 

· Somente os clientes que es�verem de máscaras poderão acessar o 
estabelecimento; 

·  Fornecer na entrada do estabelecimento, álcool 70% para os clientes; 
· Neste primeiro momento não está autorizado a colocação de cadeiras e mesas em 

áreas públicas, como ruas e praias;
·  Locais disponíveis para assento deverão estar sinalizados de forma adequada para 

fácil iden�ficação por parte dos clientes; 
· As cadeiras/mesas devem ter número suficiente para garan�r que a distância de 2,0  

metros de distância entre as pessoas seja respeitada;
· Para locais com mesas fixas ou na impossibilidade de remoção, interditar as mesas 

de forma alternada, comunicando visualmente quais estão livres e interditadas;
·  Manter ambientes bem ven�lados (os clima�zados precisam ter os filtros e dutos 

do ar condicionado limpos, com manutenção em dia, além de u�lizar equipamento 
de desodorização de ambiente a base de ozônio); 

· Toda bebida em lata deve ser higienizada com água e sabão antes da refrigeração;
·  Manter os talheres embalados individualmente, e manter os pratos, copos e 

demais utensílios protegidos; 
· Os restaurantes que dispõem os alimentos em buffet para o autosserviço devem 

colocar no local onde ficam os pratos e talheres, dispensadores de álcool 70% e 
luvas descartáveis; 



● Os equipamentos de buffet devem dispor de anteparo salivar de modo a prevenir a

contaminação dos alimentos em decorrência da proximidade ou da ação do

consumidor, dos trabalhadores e de outras fontes;

● Os clientes precisam higienizar as mãos com água e sabão ou álcool, u�lizar luvas,

antes de pegar os pratos e os talheres.

●  Os talheres para servir só poderão ser manuseados com as luvas;

● Deve-se cobrir bandejas, protegendo os alimentos durante o transporte para o serviço;

● Deve ser man�do no início da fila de acesso ao buffet um funcionário para orientar os

clientes sobre a conduta necessária;

● Os cardápios e outros informa�vos devem ser descartáveis, com recursos digitais,

plas�ficados, ou impressos em material que permita higienização a cada u�lização;

 

● Não oferecer produtos para degustação;  

● Não u�lizar nenhum material gráfico para distribuição;
 

● Chopeira, máquinas de café, máquinas de gelo e demais equipamentos que sejam
            

limpos por equipe terceirizada ou equipe do estabelecimento devem ser higienizados;
  

● Não devem ser u�lizados panos têxteis, mas sim descartáveis, para a higienização de

              

equipamentos e utensílios;

 

● Intensificar a higiene e manter os ambientes ven�lados naturalmente, incluindo os

           

locais de alimentação dos trabalhadores e os locais de descanso;

  

● Aumentar a frequência de higienização de super�cies (mesas, cadeiras, maçanetas,

           

super�cies do buffet, café e balcões) do estabelecimento bem como os procedimentos

            

de higiene da cozinha e do(s) banheiro(s);

  

● Os responsáveis pelo estabelecimento devem fazer orientações aos trabalhadores

         

sobre a correta higienização das instalações, equipamentos, utensílios e higiene

          

pessoal (com comprovação documental, de acordo com a Resolução RDC nº

           

216/2004);

  

● Os trabalhadores devem ser orientados a intensificar a higienização das mãos e

            

antebraços, principalmente antes e depois de manipularem alimentos (após tocarem o

           

rosto, nariz, olhos e boca, após uso de sanitários e após tocar em dinheiro ou cartões

                

de banco, uso de sanitários e após tocar em dinheiro ou cartões de banco);

  

● Disponibilizar álcool 70% no caixa para higienização das mãos, dos clientes e dos

             

trabalhadores;

  

● Os saneantes u�lizados devem estar devidamente regularizados junto a ANVISA e o

            

modo de uso deve seguir as instruções descritas nos rótulos dos produtos;

  

● Não será permi�da a entrada de entregadores e outros trabalhadores externos no

            

local de manipulação dos alimentos;

  

● Organizar as filas de caixa e de atendimento mantendo a distância mínima de 1,50m

              

entre os clientes;

  

               

  

             

               

            

             

 

                  



● A máquina de pagamento por cartão deve ser higienizada com álcool 70% após cada

uso, devendo ser reves�da de plás�co filme;

● Incen�var o pagamento por cartão ou outro meio eletrônico, de preferência sem

contato (ex: cartões e celulares) evitando, na medida do possível, o uso de dinheiro. Se

não for possível, recomenda-se centralizar as cobranças de caixa em um único

trabalhador e com algum �po de suporte (bandeja, vidro ou similar) para evitar

possível contaminação;

● Priorizar o uso de toalhas de mesa de uso único. Caso isso não seja viável, evitar usar

as mesmas toalhas de mesa com clientes diferentes, optando por materiais e soluções

             

que facilitam sua alternância entre serviços;

 

● Guardanapos de papel devem ser oferecidos ao cliente em dispensers protegidos ou

            

embalados;

 

●  Limpar a super�cie das mesas e cadeiras, sempre que um cliente deixar o local;

 

●  Os responsáveis pelo estabelecimento devem fazer orientações aos funcionários

 

sobre a correta higienização do estabelecimento e higiene pessoal, uso de máscaras e

 

protetores faciais.

  

 

COZINHA  

● Nutricionista, técnico de alimentos ou ins�tuição de educação profissional deve
          

realizar palestra de orientação com toda equipe para apresentar e capacitar para os
             

novos procedimentos;

 

● Adotar, sob responsabilidade técnica, as suas próprias Boas Prá�cas de Produção e/ou

            

Prestação de Serviços, seus Programas de Qualidade e atendimento ao Padrão de

            

Iden�dade e de Qualidade para Produtos e Serviços na Área de Alimentos, incluindo

             

as etapas de controle, monitoramento e correção das irregularidades;

 

● Os alimentos a serem consumidos crus e ou in natura devem ser subme�dos a

              

processo de higienização e sani�zação adequada, com produtos registrados na

          

ANVISA (hipoclorito de sódio a 1% para u�lização em frutas, legumes e verduras crus);

  

● Operar estritamente de acordo com o disposto nas normas de Segurança Alimentar.

  

● Equipar todas as áreas da cozinha com produto para desinfecção das mãos, como

             

hipoclorito de sódio a 2,5% (Lembrando que o álcool gel é inflamável);

 

● Reduzir e controlar rigorosamente o acesso de pessoas externas às áreas de produção

             

e manipulação de alimentos, incluindo fornecedores;

 

● Toda e qualquer pessoa que precise entrar na cozinha deve lavar as mãos e

              

desinfetá-las corretamente;

 

● Orientar e disponibilizar material sobre o correto processo de lavagem das mãos;

 

● No�ficar fornecedores de que não é permi�do deixar pessoas com sintomas gripais

            

realizar entregas;

 

● Tomar medidas rigorosas de desinfecção de tábuas de cortar alimentos e utensílios de

             

cozinha;

 
            

         
  

              
             

  
         

            



● Limpar e desinfetar diariamente com álcool 70% portas de equipamentos de alta
u�lização (fornos, geladeiras, freezers), bem como equipamentos em geral
(batedeiras, liquidificadores, processadores, etc);

● Devem ser realizadas inspeções diárias pela gerência em todas as áreas de preparo e
serviço de alimentos, para garan�r que os métodos de limpeza e higienização sejam
seguidos e realizados de modo consistente;

● Os manipuladores devem ter asseio pessoal, apresentando-se com uniformes
compa�veis à a�vidade, conservados e limpos. Os uniformes devem ser trocados, no
mínimo, diariamente e usados exclusivamente nas dependências internas do

         

estabelecimento. As roupas e os objetos pessoais devem ser guardados em local

            

específico e reservados para esse fim;

  

● Durante a execução das a�vidades, não é permi�do, dentro da cozinha, fumar, falar

             

desnecessariamente, cantar, assobiar, espirrar, cuspir, tossir, comer, manipular

        

dinheiro ou pra�car outros atos que possam contaminar o alimento;

  

● Para o colaborador que u�lize óculos, sugere-se a implementação de medidas que

            

garantam a sua correta higienização;

  

● Celulares não devem ser u�lizados na área de manipulação de alimentos;

  

● O uso de máscaras, óculos ou qualquer outro EPI não subs�tui os cuidados básicos de

               

higiene a serem adotados, como a lavagem frequente e correta das mãos;

 

● Os manipuladores de alimentos devem proceder à lavagem de mãos com água e

             

sabonete líquido quando: chegarem ao trabalho e entrarem no setor; antes e após a

              

manipulação de alimentos; a cada troca de alimentos a serem manipulados (exemplo:

            

entre manipulação de carnes cruas e vegetais); antes e após ida ao sanitário; após

              

qualquer interrupção do serviço; imediatamente após a re�rada de luvas, se for

            

necessária a u�lização; após tocar materiais contaminados; após tossir, espirar ou

           

assoar o nariz; após manusear lixo ou outro resíduo; antes e após manipular alimentos

              

crus; antes de manusear alimentos prontos para consumo;

 

● Onde não há disponibilidade de pia, é recomendável o uso de preparação alcoólica              

líquida ou em gel a 70% para a higienização das mãos, embora não se exclua, aqui, a                 

limpeza e lavagem das mãos, sempre que se fizer necessário;
  

● Os utensílios u�lizados na higienização de instalações devem ser dis�ntos daqueles
            

usados para higienização das partes dos equipamentos e utensílios que entrem em

            

contato com o alimento;

 

● Antes de iniciar a preparação dos alimentos, deve-se proceder à adequada limpeza

            

das embalagens primárias das matérias-primas e dos ingredientes, minimizando o

          

risco de contaminação;

  

● A desinfecção de super�cies deve ser realizada após a sua limpeza, principalmente as

              

que tem maior contato e com frequência;

 

● Os desinfetantes com potencial para desinfecção de super�cies incluem aqueles à

            

base de cloro ou álcool e deve ser regulamentado junto à ANVISA;

  

● Os equipamentos e utensílios devem ser higienizados com água (se possível quente) e

              

detergente líquido sem ser diluído. Depois, devem ser colocados para escorrer e,

            

então, friccionados com álcool a 70% embebido em pano descartável;

 
            

              
             

           
 



● Entregadores só devem entrar no estabelecimento em caso de extrema necessidade
e, se ingressarem, devem fazer a correta higienização das mãos antes de acessarem a
unidade. Os mesmos não devem ter nenhum �po de contato �sico com os
funcionários da unidade. Após o recebimento das matérias-primas, o funcionário deve
lavar as mãos e, em seguida, higienizar as embalagens, antes do armazenamento.

 
SISTEMA DELIVERY

 ● O estabelecimento deve ter um espaço des�nado para a entrega do pedido ao

 entregador (bar, mesa, etc.);

 ●  Os alimentos deverão ser colocados em sacos fechados, de preferência selado. A bolsa
 usada para entrega será limpa e desinfetada por dentro e por fora após cada entrega;

 
●  O responsável pela entrega deve usar máscara e higienizar as mãos com álcool 70%;  

●  O entregador deve fazer a correta higienização das mãos antes e depois de cada 

entrega;   

              BARRACAS DE PRAIAS
 

● Criar formatação onde as espreguiçadeiras são liberadas para uso devidamente

 

desinfetada com hipoclorito de sódio a 2,5% (a cada 5 litros de água adicione 1 copo

 

(200 ml) de água sanitária) e a cada u�lização seja novamente higienizada;

 

●  O guarda sol deve ser manipulados exclusivamente pelos garçons e higienizados logo

 

após a montagem.

 

 


