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Quando o uso de luvas é necessário na manipulação
de alimentos?
Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o uso das
luvas descartáveis, não deve estar presente em todos
os processos e etapas de manipulação de alimentos.
Se forem usadas de forma inadequada, as luvas
tornam-se potenciais fontes de contaminação para os
alimentos!

É obrigatório o uso de luvas descartáveis?
O uso de luvas descartáveis por manipuladores em
serviços de alimentação não é obrigatório segundo
a legislação sanitária federal.
Porém, alguns cuidados devem ser seguidos quando
o manipulador optar pelo uso das luvas, veja
abaixo:







Qual a forma correta de usá-las?
A forma correta é usá-las quando o alimento já estiver
pronto para ser consumido e o manipulador for pegá-lo
diretamente com suas mãos.
Como por exemplo:




Cortar pães;
Montar sanduíches;
Montar saladas já higienizadas.

Se o alimento ainda for passar por algum processo de
cocção, fritura ou assamento ou se o alimento, no caso
de vegetais, legumes e frutas, que ainda serão
higienizados, ou se for usado algum utensílio para
manipular os alimentos não é necessário o uso de
luvas.

As luvas descartáveis utilizadas durante a
manipulação de alimentos devem ser substituídas
sempre que houver mudança de atividades.
As luvas descartáveis devem ser descartadas
imediatamente após terem sido retiradas das
mãos.
As mãos devem ser higienizadas antes de se
colocar as luvas descartáveis.
As luvas descartáveis não devem ser usadas em
procedimentos que diretamente envolvam calor,
como cozimento, fritura, preparo de grelhados e
assados e, quando do uso de máquinas de
moagem, moldagem, mistura, e outras que
acarretem riscos de acidentes.

ATENÇÃO VOCÊ MANIPULADOR DE ALIMENTOS:
NADA SUBSTITUI A HIGIENIZAÇÃO CORRETA DAS MÃOS!

 Seja cuidadoso e atento, faça a higienização das
mãos sempre que necessário.
 Use o sabão bactericida e enxugue usando o papel
toalha.
 O procedimento de higienização de mãos deve
estar afixado próximo às pias.
 Siga o passo a passo do procedimento de
higienização das mãos.

Fonte: http://foodsafetybrazil.org/luvas-o-dilema-do-quando-e-comousar/#ixzz4lK5NPi00
Fonte: http://foodsafetybrazil.org/quando-o-uso-de-luvas-e-obrigatoriopara-manipulacao-de-alimentos/#ixzz4lOf1lfH8

