MEDIDAS DE PREVENÇÃO
CORONAVIRUS
COVID-19

INFORMATIVO DE ORIENTAÇÃO PARA A EMPRESA:
O SIPAN-AIPAN ABC, diante da pandemia de coronavirus, orienta aos associados que sigam rigorosamente as
normas de Boas Práticas já estabelecidas em legislação e as orientações abaixo para evitar, ou ao menos,
diminuir o risco de contágio com a doença e para que possamos passar com o mínimo de transtorno possível este
momento atípico que o setor e nosso país enfrenta. O momento é de união e colaboração.
Atenção as regras de boas práticas:
Disponibilizar o álcool em gel 70% para os funcionários (sanitários, área de trabalho, próximo as mesas de atendimento e
caixas);
Disponibilizar o álcool gel 70%, para os clientes, se possível, colocar um frasco na entrada da loja e no início do serviço de buﬀet,
nos sanitários e próximo as mesas;
Os funcionários do atendimento devem sugerir aos clientes que utilizem o álcool em gel antes de se servirem;
Atenção redobrada com a higiene das instalações e superfícies, principalmente as de contato frequente: Corrimões, maçanetas,
botões de elevador; telefones, comandas, balcões, mesas, etc. O álcool 70% e a água sanitária são excelentes saniﬁcantes.
Redobrar a atenção com a higienização dos pratos copos e talheres, principalmente com as partes que entram em contato com a
boca, mantendo sempre os talheres dentro dos saquinhos;
Trocar e higienizar com frequência os pegadores e outros talheres que o cliente utiliza para se servir (pegadores, colheres etc.)
utilizar álcool 70% para desinfecção;
Caso seja possível, reduzir a quantidade ou afastar as mesas para manter distância entre as pessoas.
Manter as áreas ventiladas;
Redobrar a atenção com a higiene e troca dos ﬁltros do sistema de ar condicionado.
Reduzir a produção como forma de evitar a exposição desnecessária dos alimentos, o desperdício e perdas de produtos, uma
vez que o movimento das lojas tende a reduzir neste período;
Divulgar e estimular o serviço de delivery, lembrando que as regras de Boas Práticas e higiene também valem para estes
colaboradores;
Divulgar e reforçar com os colaboradores as medidas preventivas de contágio do coronavírus (colocar cartazes em pontos
estratégicos);
A utilização de luvas pelos funcionários do caixa é uma boa opção para proteção do colaborador no manuseio do dinheiro;
Reforçar com os colaboradores a adoção dos bons hábitos de higiene:
Evitar conversas desnecessárias durante o trabalho, evitar a proximidade ao interagir com o cliente e colegas;
Evitar levar as mãos a boca, nariz, rosto e qualquer parte do corpo, caso o faça, lavar as mãos imediatamente;
Afastar-se dos alimentos ao tossir ou espirrar e lavar as mãos imediatamente (ﬁxar os cartazes com as medidas preventivas do
coronavirus);
Evitar aglomeração de pessoas no vestiário, refeitório e demais dependências da empresa.
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