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USO DE LUVAS EM ESTABELECIMENTOS DA ÁREA DE ALIMENTOS NO
CONTEXTO DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19
O uso de luvas descartáveis não é uma

Os

exigência na legislação sanitária vigente,

alimentos devem higienizar

tanto em serviços de alimentação (como

as mãos

restaurantes
indústrias

e

de

lanchonetes)
alimentos.

As

quanto

em

autoridades

sanitárias recomendam o uso das luvas em

•

manipuladores

antes

de

começar

de

o

trabalho;

atividades muito específicas, principalmente

• depois de tossir, espirrar, assoar o nariz ou

com o objetivo de evitar o contato direto das

levar a mão ao rosto;

mãos com alimentos prontos para o consumo,
em substituição a utensílios, como pegadores.

• antes de manusear alimentos cozidos ou
prontos para o consumo;

O uso também pode ser necessário para
proteção da saúde do manipulador, visando,

• antes e depois de manusear ou preparar

por exemplo, evitar o contato com materiais

alimentos crus;

que possam irritar a pele.
Seu uso não garante proteção contra o

• depois de manusear lixo, sobras e restos;
• após tarefas de limpeza;

COVID-19. O uso de luvas não
substitui a lavagem das mãos

• depois de usar o banheiro;

e outros cuidados. A lavagem

• antes de comer;

frequente e correta das mãos é
uma das estratégias mais importantes para

• depois de comer, beber ou fumar;

evitar a contaminação e transmissão do novo

• depois de manusear dinheiro;

coronavírus.
• depois de tocar em dispositivos, como
Caso se faça o uso das luvas, deve-se haver

celulares, tablets etc.

o fornecimento desse material em quantidade
suficiente para promover a troca quando

• ou seja, REGULARMENTE e quando houver

necessário, como na entrada da jornada de

qualquer

trabalho e quando houver sinais de desgaste,

manipulação/ fabricação do alimento.

como furos ou rupturas; quando o material
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estiver sujo e quando houver interrupção do
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alheias à produção de alimento.

alimentos no contexto do enfrentamento ao COVID-19.
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