BARES, RESTAURANTES,
PADARIAS E SIMILARES

Prezados panificadores:
Estamos próximos da reabertura da padaria para o consumo no local, almoço, café, lanches,
etc. Abaixo destacamos as principais regras publicadas pelo governo do estado São Paulo e
decreto municipal de Santo André para o comercio. Quando retornarmos com o consumo
local, a recomendação é para reduzir a capacidade de atendimento. Pode ser que esse
atendimento seja iniciado em 20% ou 40%, passando depois para 60%, até atingir a capacidade
máxima do estabelecimento. Esse limite já consta no Protocolo Sanitário do Governo de SP,
porém precisamos aguardar a publicação dos decretos de todos os municípios do ABCDMR.
Salientamos que todas as legislações sanitárias continuam vigentes e devem ser obedecidas
rigorosamente.
Observem abaixo os principais requisitos e realizem um checklist dos itens solicitados,
verificando se sua loja já está adequada.
A empresa deve informar clientes, funcionários e prestadores de serviço sobre as medidas de
prevenção e enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus.
Informar sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras.
Informar os clientes por meio de cartazes, banners, displays de mesa, sistema de som e TV
(caso tenha esses recursos) e também verbalmente sobre as novas regras de funcionamento e
recomendações de higiene estabelecidas pelo governo para o consumo na padaria.
As empresas serão responsáveis por garantir o fluxo de pessoas na loja, controlar as filas na
área externa e interna.
O espaçamento entre as pessoas nas filas deve ser de 1,5m e identificado com marcações no
piso (fila do caixa, balcão de pão e no buffet, se for o caso).
As áreas destinadas ao consumo de alimentos, deverá ter sua capacidade de atendimento
reduzida (conforme citado acima) e o distanciamento entre as mesas deve ser de 2m. Realize
também o distanciamento no setor da copa.
Sempre que possível, priorizar a ventilação natural do ambiente. Se for necessário utilizar o
sistema de ar condicionado, a limpeza dos filtros deve ser semanal e as datas da limpeza deve
ser registrada em planilha específica.
Sinalize os locais de higienização das mãos (pia para lavar mãos ou uso do álcool em gel 70%),
deixando claro que tais procedimentos devem ser realizados antes de iniciarem o consumo dos
alimentos. A pia para a higiene das mãos precisa estar acessível e corretamente abastecida
com sabonete líquido, papel toalha e álcool em gel 70%.

Instalação de proteção acrílica nos caixas, quando não for possível manter o distanciamento
mínimo obrigatório.
Organizar os corredores com passagens de grande fluxo, e sempre que
possível, manter um sentido único de direção.
Deve-se aferir a temperatura corporal dos clientes, que assim autorizarem, dos prestadores de
serviços e dos funcionários. O cliente que apresentar temperatura corporal acima de 37,5ºC,
deverá ter o acesso restrito e orientado a buscar atendimento médico com a maior brevidade
possível.
Caso dos colaboradores apresentem temperatura acima de 37,5ºC, ou ainda quando
constatado qualquer outro sintoma que possa indicar contaminação por coronavírus, o
colaborador deve ser imediatamente encaminhado ao serviço de saúde.
Os objetos e superfícies que são tocados com frequência devem ser higienizados logo após o
uso (canetas, comandas, cardápios, mesas, apoio das cadeiras, maquinas de cartão, etc.).
Efetuar frequentemente a limpeza dos cestos, carrinhos, corrimão, catracas, maçanetas de
porta, maçanetas de portas das geladeiras, etc.
As padarias que trabalhem com sistema de self service, devem estabelecer funcionários
específicos para servir os clientes, mantendo o máximo de distanciamento possível. A
proteção do buffet deve ser adequada (proteção na parte superior e nas laterais).
Os talheres, guardanapos e palitos devem ser fornecidos devidamente embalados.
Os temperos, molhos, adoçantes devem ser oferecidos em sachês e disponibilizados somente
junto com o pedido do cliente. Não devem ser deixados na mesa.
Deve-se prever local adequado para descarte das máscaras descartáveis utilizadas pelos
clientes e os mesmos devem ser orientados para que guardem corretamente suas máscaras
quando a retirarem para o consumo.
As máquinas de cartão de crédito devem ser revestidas por filme plástico, para facilitar a
higiene.

Intensificar a higienização dos sanitários e de todas as áreas de modo geral. Os controles de
higienização devem estar acessíveis e atualizados.
Os entregadores que façam parte do quadro de funcionários da empresa devem ser incluídos
nos treinamentos de Boas Práticas e receber as orientações sobre as medidas preventivas do
coronavírus, etc. A empresa deve fornecer os EPIs necessários (máscaras) e álcool em gel 70%
para a higienização das mãos, máquinas de cartão, bags de entrega, etc. Para pagamentos em
dinheiro, é recomendado a utilização de saquinhos plásticos, para reduzir o contato com o
dinheiro.
Deve-se também promover um distanciamento seguro entre os funcionários ou reduzir a
quantidade de pessoas por setor.
Os colaboradores devem ser treinados para o cumprimento de todos dos protocolos de higiene
e biossegurança, tais como:
Proceder, obrigatoriamente a higienização das mãos e antebraços com água e sabonete
líquido, e desinfeção com álcool em gel 70%, antes do início do trabalho e frequentemente
durante o expediente.
Usar etiqueta sanitária ao tossir ou espirrar, levando ao rosto o braço com o cotovelo
flexionado.
Utilizar a máscara de tecido corretamente e efetuar a troca cada três horas, ou sempre que
estiver úmida ou com sujidades. A máscara deve ser manuseada somente pelo elástico, não se
deve tocar a parte que cobre a boca e o nariz.
O uniforme deve ser trocado diariamente e utilizado somente no local de trabalho. Para evitar
qualquer contaminação, cuidar para que uniformes limpos não entre em contato com
uniformes ou roupas já usadas e os calçados devem ser guardados em local separado das
roupas. Os uniformes, EPIs e máscaras são de uso individual, jamais devem ser
compartilhados.
A empresa deve oferecer aos funcionários todos os EPIs necessários para a realização das
atividades.
Qualquer dúvida, entre em contato.
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