
 

RECOMENDAÇÕES SOBRE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS  
PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

A Vigilância Sanitária do município de Guarulhos, visando reduzir ao máximo a transmissão do 
coronavírus (COVID-19) vem, por meio deste, disponibilizar orientações quanto às medidas 
preventivas que devem ser implantadas nos estabelecimentos que  manipulam alimentos, 
conforme segue: 
 

SUPERMERCADOS 

 
- Disponibilizar álcool em gel 70% para que os clientes possam higienizar as mãos; 
 
- Higienizar constantemente cestos, carrinhos, máquinas de cartão e demais superfícies de 
comum contato com solução líquida de álcool 70% ou saneante próprio para esta finalidade; 
 
- Orientar aos funcionários para não falar durante manipulação de alimentos, evitar o uso do 
celular durante manipulação de alimentos, higienizar as mãos periodicamente e fazer 
antissepsia com solução de álcool 70%; 
 
- Manter pias exclusivas para higiene das mãos, abastecidas com sabão líquido, papel toalha 
descartável e lixeira com tampo e pedal tanto nas áreas de manipulação quanto na área de 
vendas. 
 
 
 DELIVERY 

 
Destacamos que os restaurantes que estão realizando entrega de alimentos para consumo fora 
do estabelecimento devem reforçar junto aos funcionários a importância de seguir as medidas 
de higienização na cozinha e na higienização pessoal. 
 
Em relação ao transporte dos alimentos, a Portaria do Centro de Vigilância Sanitária do Estado 
de São Paulo CVS nº 05 de 09 de Abril de 2013, que aprova o regulamento técnico sobre boas 
práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação, 
estabelece: 
 
Art. 59. O transporte do alimento deve ser realizado em condições de tempo e temperatura que 
impeçam a contaminação e o desenvolvimento de microrganismos patogênicos ao homem. 
 
Além disso, o transporte de refeições prontas para consumo deve ser realizado em veículos 
fechados ou compartimentos fechados e próprios para este fim. As refeições prontas para 
consumo devem ser acondicionadas em recipientes de material sanitário ou embalagens 
próprias para alimentos devidamente identificados com o nome e o endereço do 
estabelecimento produtor, a data de preparo e o prazo de validade. 
 



 

Os veículos para transporte de alimentos devem apresentar-se em bom estado de conservação, 
limpos, organizados e livres de animais, produtos tóxicos, substâncias e objetos estranhos à 
atividade, além de garantir a integridade e a qualidade dos produtos. Devem ser higienizados 
frequentemente. 
 

Considerando a importância de evitar a transmissão do vírus e contágio dos 
trabalhadores e consumidores orientamos ainda: 
 
1. Os pedidos devem ser recebidos somente por telefone, internet ou aplicativos; 
 
2. Não é permitido uso de cardápios no estabelecimento para escolha de produtos ou realização 
de pedidos em balcão/portas/mesas/janelas; 
 
3. Os pedidos podem ser entregues no local solicitado ou retirados no estabelecimento pelo 
cliente sem formação de filas e aglomerações. Em horários de pico de pedidos, o 
estabelecimento deve se organizar para realizar as entregas sem gerar aglomeração ou filas; 
 
4. Os pagamentos devem ser realizados preferencialmente online ou por meio de cartão, 
evitando contatos desnecessários entre funcionários e clientes; 
 
5. Funcionários e colaboradores devem ser orientados para evitar falar excessivamente, rir, 
tossir, espirrar, bocejar, tocar nos olhos, nariz e boca durante o atendimento; 
 
6. Funcionários e entregadores devem ser orientados a intensificar a higienização das mãos com 
água e sabão, principalmente antes e depois de manipularem alimentos, usarem o banheiro, 
tocarem o rosto, nariz, olhos e boca, e sempre que necessário. Também devem ser afixados 
cartazes sobre a correta higienização de mãos para os funcionários; 
 
7. As áreas de convivência de funcionários, tais como refeitórios e locais de descanso, devem 
ser mantidas ventiladas; 
 
8. Os utensílios do serviço, como espátulas, pegadores, conchas e similares, devem ser lavados 
com água e sabão, higienizando-os completamente, inclusive os cabos, mantendo-os sempre 
higienizados; 
 
9. Os produtos saneantes utilizados devem estar notificados/registrados junto ao órgão 
competente. O modo de uso dos produtos saneantes deve obedecer às instruções 
recomendadas pelos fabricantes; 
 
10. Os procedimentos de higiene devem ser reforçados e o cumprimento das demais normas de 
boas práticas de manipulação de alimentos rigorosamente mantido; 
 
11. Balcões, bancadas, esteiras, caixas registradoras, calculadoras, máquinas de cartão, 
telefones fixos/móveis e outros itens de uso comum, devem ser higienizados com produtos 
saneantes notificados/registrados junto ao órgão competente; 
 



 

12. Os compartimentos de entregas devem ser higienizados interna e externamente com 
frequência. Devem ser evitadas aberturas desnecessárias e não devem ser deixados sobre o 
piso ou locais não higienizados; 
 
13. O entregador deve manter a higiene frequente e adequada das mãos, máquinas de cartão, 
bem como guidão de motocicletas e de bicicletas; 
 
14. Funcionários e entregadores que apresentem febre e/ou sintomas respiratórios (tosse seca, 
dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas 
nasais) deverão ser afastados do trabalho, retornando somente após o término dos sintomas. 
 

FORNECEDORES DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA 
EMPRESAS  (restaurante interno) 
 

- Encerrar a modalidade de serviço tipo self-service, providenciando barreira física entre os 

clientes e balcão expositor; 

- Fornecer pratos, copos e talheres individualmente; 

- Disponibilizar funcionários para servir os clientes. 

- Manter distância mínima de 2 (dois) metros entre as mesas e de 1 (hum) metro entre as 

cadeiras; 

- Reduzir a quantidade de pessoas nas áreas de consumo; 

- Manter as pias para higiene das mãos abastecidas com sabonete líquido antisséptico e papel 

toalha; 

- Higienizar mesas, cadeiras e demais superfícies entre um uso e outro; 

- Disponibilizar solução de álcool em gel 70% em pontos estratégicos para funcionários e 

clientes. 

 

 

USO DE LUVAS E DE MÁSCARAS 

O uso de luvas descartáveis não isenta o manipulador da lavagem periódica das mãos, que é 

medida efetiva na redução do risco de contaminação (ver RDC n°216/2004); 

 

Em relação ao uso de máscaras, a Nota Técnica nº 23/2020/SEI/GGALI/DIRE2/ANVISA 

recomenda a “avaliação da necessidade caso a caso, não havendo obrigatoriedade em relação 

ao seu uso. Caso essa iniciativa seja adotada por estabelecimentos da área de alimento, é 

fundamental seguir integralmente as orientações sobre a confecção, o uso, a troca e a 

higienização das máscaras”. 

 
Lembramos que todos os estabelecimentos comerciais e similares da cidade de Guarulhos 
devem instalar dispensadores contendo solução álcool gel antisséptica conforme o Decreto 
35859 de 20/09/2010. Os dispensadores devem ser constantemente abastecidos com o produto 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+23_2020_atualizacao+mascaras/72c8affa-143c-458b-980e-712f288faf0c
https://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2019/35859decr.pdf
https://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2019/35859decr.pdf


 

e instalados nos locais de maior circulação de pessoas e de fácil visualização a fim de evitar a 
proliferação da COVID-19. 
 
Devem também afixar, em local visível, placas ou cartazes junto aos dispensadores que 
informem a importância da higienização das mãos, como ato preventivo à COVID-19, conforme 
o modelo disponibilizado pela ANVISA que pode ser acessado no link abaixo: 
 
- Cartaz Higienização Simples das Mãos (Versão1.1) 
 
 

CONSULTAS INDICADAS: 
 
Para outras informações sobre cuidados de higiene no preparo de alimentos e sobre as Boas 
Práticas nos Serviços de Alimentação, consulte a Cartilha sobre Boas Práticas para Serviços de 
Alimentação/ANVISA. 
 
- Portaria do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo CVS nº 05 de 09 de Abril de 
2013, que aprova o regulamento técnico sobre boas práticas para estabelecimentos comerciais 
de alimentos e para serviços de alimentação; 
 

- Resolução nº 216 de 15 de setembro de 2004 da Agência nacional da Vigilância 
Sanitária/ANVISA, que dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para serviços de 
Alimentação. 
 
- Portaria Municipal 087/2014, disponível no site da Prefeitura de Guarulhos, no Diário Oficial de 
26/09/14, páginas 47 a 54, que aprova o Regulamento de Boas Práticas e de Controle de 
Condições Sanitárias e Técnicas de Alimentos. 
 

http://portal.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=450722&_101_type=document
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33916/389979/Cartilha+Boas+Pr%C3%A1ticas+para+Servi%C3%A7os+de+Alimenta%C3%A7%C3%A3o/d8671f20-2dfc-4071-b516-d59598701af0
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33916/389979/Cartilha+Boas+Pr%C3%A1ticas+para+Servi%C3%A7os+de+Alimenta%C3%A7%C3%A3o/d8671f20-2dfc-4071-b516-d59598701af0
http://www.cvs.saude.sp.gov.br/up/PORTARIA%20CVS-5_090413.pdf
http://www.cvs.saude.sp.gov.br/up/PORTARIA%20CVS-5_090413.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33916/388704/RESOLU%25C3%2587%25C3%2583O-RDC%2BN%2B216%2BDE%2B15%2BDE%2BSETEMBRO%2BDE%2B2004.pdf/23701496-925d-4d4d-99aa-9d479b316c4b
https://www.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/1556697305.pdf
https://www.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/1556697305.pdf

