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COMO LIDAR COM O PROBLEMA EM BARES E 

RESTAURANTES 

O Coronavírus é uma classe de vírus que 

provocam doenças com sintomas semelhantes de 

uma gripe comum. A Covid-19, causada por uma 

nova cepa do Coronavírus, também pode evoluir 

para complicações no sistema respiratório, 

principalmente em pessoas com um grau de 

imunodeficiência (Idosos e pessoas portadoras de 

doenças crônicas). 

Para os gestores de bares e restaurantes, além 

dos procedimentos já estabelecidos para evitar a 

transmissão da gripe e de outras doenças, segue 

alguns pontos importantes:  

• HIGIENIZAR AS MÃOS FREQUENTEMENTE; 

Reforce o pessoal da cozinha, salão/ 

atendimento e clientes, sobre a 

importância de manter as mãos limpas. 

 

• ÁLCOOL EM GEL; 

 Maneira eficiente de manter as mãos 

higienizadas e evitar o contágio por 

contato. Se possível disponibilize 

frasco de álcool em gel para 

colaboradores e clientes.  

 

• HIGIENIZAR PRATOS, COPOS E TALHERES; 

Utilizar luvas para remoção dos restos 

de alimentos e higienizar os utensílios 

com cuidado e de maneira correta.  

Proteger os talheres em saquinhos de 

papel no self-service e colocá-los sobre 

a mesa nos serviços de a la carte. 

 

 

 

 

 

• AR CONDICIONADO; 

De preferência, mantenha o ambiente da 

cozinha e do salão bem ventilados.  

Verifique se o ar-condicionado está com 

os filtros limpos e em manutenção em 

dia. 

 

• AFASTAR MESAS; 

Distância entre cadeiras ocupadas de no 

mínimo 1 metro; Distância entre mesas 

sem cadeiras de no mínimo 2 metros, 

para evitar a transmissão do vírus.  

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

O uso das máscaras NÃO é 

necessário para as pessoas que não 

apresentem os sintomas, portanto, o 

manipulador de alimentos NÃO 

deve utilizá-la.  

RECOMENDAÇÕES DE USO: 

 Pessoas com sintomas respiratórios; 

Profissionais da saúde que prestam 

atendimento a indivíduos com 

sintomas respiratórios, ou ao entrar 

em sala com pacientes ou indivíduos 

com sintomas. 

TRABALHEM PREVENTIVAMENTE! 

REFERÊNCIAS 

MINISTÉRIO DA SAÚDE: https://saude.gov.br/ 

E-BOOK CORONAVÍRUS – ABRASEL: 

https://drive.google.com/file/d/1oCn1Kmjr62-

w0mbaHcm4T2W1REu6ekKK/view. 

ABRASEL – Manifestação Abrasel sobre a crise do 

Coronavírus;  

https://www.facebook.com/489012484462741/posts/3068868

213143809/?sfnsn=wiwspwa&d=w&vh=e&d=w&vh=e&extid=

Q6VRlIC583wXSv48 
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