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Diretrizes para abertura de bares e restaurantes x pandemia de COVID-19 

Versão 2 - 22 de abril de 2020 
 
Estamos atravessando uma crise sanitária em decorrência da pandemia de COVID-19, causada pelo novo corona vírus 
(SARS-CoV-2 ou HCoV-19).  
Há sete coronavírus humanos (HCoVs) conhecidos, entre eles o SARS-COV (que causa síndrome respiratória aguda 
grave), o MERS-COV (síndrome respiratória do Oriente Médio) e o SARS-CoV-2 (vírus que causa a doença COVID-19). 
Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. O termo “pandemia” se 
refere à distribuição geográfica de uma doença e não à sua gravidade. A designação reconhece que, no momento, 
existem surtos de COVID-19 em vários países e regiões do mundo. 
Retardar a velocidade de propagação do COVID-19 é a única forma de mitigar os impactos causados pela doença por 
isso as diretrizes para o enfrentamento da pandemia divulgadas pelo Ministério da Saúde, possuem o foco na 
proteção dos idosos e no retardo do ritmo de transmissão/contágio através do distanciamento social. 
Em virtude dessa orientação, vários estados e municípios brasileiros passaram a editar normas jurídicas com o 
propósito de determinar o fechamento de estabelecimentos que desempenham atividades não essenciais, 
permitindo que as pessoas estejam menos aglomeradas e que se impeça o contato durante a fase assintomática da 
doença. 
Assim, este manual reúne diretrizes para que bares e restaurantes mantenham a segurança de seus funcionários e 
clientes, de forma a evitar a disseminação do COVID-19, estabelecendo medidas de contenção sanitária. 
 

DIRETRIZES PARA ABERTURA DE BARES E RESTAURANTES X 
PANDEMIA DE COVID-19 

É reconhecido que o meio de transmissão do novo coronavírus (SARS-CoV-2 ou HCoV-19) é o contato pessoal 
próximo de pessoas infectadas (toque, aperto de mão) ou por meio de tosse e espirro de pessoas infectadas e ao 
tocar objetos ou superfícies contaminadas (telefones celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de 
computador, assentos e superfícies de transportes públicos, etc.) 
Portanto, essas diretrizes tem por objetivo reforçar as Boas Praticas de Fabricação, estabelecidas para o segmento 
através da RDC 216/2004 e definir novas medidas de contenção sanitária.  
Diretrizes gerais: 

1. Higiene Pessoal 
2. Higiene do Ambiente 
3. Redução da transmissão por contato direto 

 
HIGIENE PESSOAL 

 
EMPRESA  
§ Oriente sua equipe sobre o problema que estamos enfrentando e reforce as Boas Práticas em todos os setores. 
§ Afaste os Funcionários com sintomas de gripe (febre, tosse, dor de garganta ou dificuldade para respirar) e os 

que estão no grupo de risco. É uma atitude que vai garantir a saúde do seu funcionário e a segurança de todos. 
§ Faça a triagem da equipe diariamente: monitore a temperatura, verifique sintomas gripais e afaste 

imediatamente para isolamento domiciliar caso apresente alguma alteração. 
§ Disponibilize álcool gel, sabonete líquido (bactericida), papel toalha descartável não reciclável em quantidade 

suficiente para toda a equipe e em todas as pias destinadas a higienização de mãos. Garanta que os coletores de 
papel (cestos de lixo) sejam acionados por pedal. 
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§ Verifique o funcionamento das pias de higienização de mãos e dispensers. 
§ Fixe o procedimento de higienização de mãos em todas as pias destinadas a higienização de mãos. 
§ Faça uma supervisão diária da higiene pessoal e da manipulação higiênica dos alimentos 
§ Faça a restrição dos visitantes dentro da empresa. 

 
EQUIPE 
§ Comunique a empresa quando apresentar sintomas de gripe. Isso vai garantir que você tenha um tratamento 

rápido e garantir a saúde dos seus colegas. 
§ Evite tocar nos olhos, nariz e boca. As mãos tocam muitas superfícies e podem ser infectadas por vírus. 

Uma vez contaminadas, as mãos podem transferir o vírus para os olhos, nariz ou boca.  
§ Mantenha o asseio pessoal, uniformes limpos e trocados diariamente. Use exclusivamente na empresa. Faça a 

troca ao chegar no trabalho e ao sair.  
§ Guarde suas roupas e objetos pessoais (inclusive o celular) no seu armário.  
§ Lave as mãos cuidadosamente quando chegar ao trabalho, antes e depois de manipular os alimentos, após 

qualquer interrupção do trabalho, após usar os sanitários e sempre que for necessário. Siga o procedimento 
correto de higienização de mãos conforme instrução fixada próximo as pias. 

§ Durante o trabalho, evite falar desnecessariamente, cantar, assobiar, espirrar, cuspir, tossir, comer, manipular 
dinheiro ou ter qualquer ato que possa contaminar o alimento ou seu colega de trabalho. 

§ Mantenha as unhas curtas e sem esmaltes ou base. Não utilize adornos, inclusive aliança. Isso impede uma boa 
higienização das mãos. 

§ Fique atento aos hábitos: não toque nas pessoas. Não compartilhe copos de água ou café e talheres. 

 
 
USO DE MÁSCARAS 
§ O uso de máscaras é obrigatório para funcionários que fazem atendimento direto ao cliente, fazendo a troca a 

cada 2 horas ou quando ficar úmida. Quando estiver danificada (rasgada, furada) deve ser descartada. 
§ A máscara deve estar ajustada ao rosto, sem que sobre espaço nas laterais. Evite ficar tocando na máscara e no 

rosto. 
§ As pessoas que usarem máscaras devem seguir as boas práticas de uso, remoção e descarte, assim como 

higienizar adequadamente as mãos antes e após a remoção.  
§ A máscara é um objeto individual, ou seja, não deve ser compartilhada com outras pessoas. 
§ A empresa deve oferecer máscaras em número suficiente para as trocas com a frequência adequada, 

considerando a jornada de trabalho da equipe. 
§ Funcionários em áreas de produção de alimentos devem evitar a utilização de máscaras (de qualquer tipo), para 

evitar a contaminação dos alimentos por DVAs (Doenças Veiculadas por Alimentos). 
 
 
USO DE LUVAS 
§ Quando a higienização das mãos é garantida, o uso das luvas é dispensável! 
§ Utilize luvas descartáveis somente para manipular alimentos prontos, quando não for possível o uso de 

utensílios. Se utilizar, troque as luvas sempre que trocar de atividade. 
§ Faça a higienização das mãos antes de colocar as luvas descartáveis e descarte imediatamente após serem 

retiradas. 
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§ Não utilize luvas em procedimentos que envolvam calor como cozimento, fritura, grelhados ou quando utilizar 
equipamentos que acarretem riscos de acidentes. 
 

 

 
HIGIENE DO AMBIENTE 

 
HIGIENE DAS INSTALAÇÕES 
§ Descreva o passo a passo de como deve ser feita cada uma das atividades de higienização e fixe em local visível 

para toda a equipe. Atualize o POP de higiene de superfícies e aumente a frequência de limpeza. 
§ Não utilize produtos clandestinos. Verifique se o seu produto de limpeza possui registro no Ministério da Saúde, 

observando o prazo de validade. 
§ Não utilize sabão em barra para a higienização do ambiente ou lavagem de mãos. 
§ Siga as instruções do fabricante para todos os produtos de desinfecção (por exemplo, concentração, método de 

aplicação e tempo de contato, diluição recomendada, etc.), constantes no rótulo do produto. Nunca misturar os 
produtos, utilize somente um produto para o procedimento de desinfecção. 

§ Os produtos desinfetantes aprovados pela Anvisa para o combate de microrganismos semelhantes ao novo 
coronavírus, foram disponibilizados no site da ANVISA. Link: hp://portal.anvisa.gov.br/nocias/-
/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/saneantes-populacao-deve-usar-produtos-regularizados/219201?  

§ Para ambientes internos, faça a sanitização com produtos próprios para cozinhas (detergente clorado, cloro ativo 
ou álcool 70%) 

§ Para a desinfecção de banheiros, inclua no mínimo duas desinfecções ao dia: antes de abrir e depois que fechar o 
turno.  

§ Para a desinfecção de ambientes externos, podem ser utilizados produtos a base de  
1. Hipoclorito de sódio, na concentração 1%,  
2. Quaternários de amônio, como o cloreto de benzalcônio,  
3. Desinfetantes de uso geral com ação virucida. 

§ Aumente a frequência da higienização das instalações. As áreas de produção de alimentos devem ser 
higienizadas quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o encerramento do trabalho. 

§ Crie rotina de limpeza dos banheiros de funcionários, bebedouros, vestiários, relógio de ponto, corrimões, 
escadas e demais ambientes internos de uso comum. 

§ Borrife álcool 70% em todas as bancadas de manipulação de alimentos antes de utilizar. 
§ Borrife álcool 70% em maçanetas e interruptores de maior uso e circulação de pessoas, pelo menos três vezes ao 

dia (dependendo do horário de funcionamento da casa). 
§ Não usar os mesmos utensílios de limpeza (baldes, panos, buchas, rodos e vassouras) no salão, sanitários e 

cozinha. Separar e manter em local exclusivo para este fim. 
 

VENTILAÇÃO 
§ A ventilação natural deve garantir a renovação do ar. Abra janelas e portas, desde que elas possuam telas 

milimétricas para impedir a entrada de pragas. 
§ O fluxo de ar não deve incidir diretamente sobre os alimentos, portanto o uso de ventiladores não é permitido. 
§ No caso de uso de ar condicionado, deve ser realizada a limpeza SEMANAL e troca dos filtros. Após o 

encerramento do serviço, desligue o ar e abra portas de janelas para que haja circulação natural do ar. 
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REDUÇÃO DA TRANSMISSÃO POR CONTATO DIRETO 

 
NO AMBIENTE DE TRABALHO 
§ Crie ou implante meios para reduzir o número de trabalhadores nos ambientes de trabalho. 
§ Durante o horário de descanso e refeições, evite aglomerações, separe turnos e mantenha a distância de 1 

metros entre as pessoas; 
§ Fixe em local visível, a lista dos estabelecimentos de saúde que atendem os casos suspeitos de COVID-19, 

fornecidas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) 
§ Divulgue as plataformas de informação oficiais do Ministério da Saúde nos ambientes de trabalho; afixar cartazes 

educativos, em locais visíveis aos trabalhadores com a informação sobre os cuidados com a saúde para prevenir 
o contágio do novo coronavirus; 

§ Suspenda a realização de eventos (capacitações, treinamentos, cursos) com aglomeração de trabalhadores nos 
ambientes de trabalho;  

§ Disponibilize Equipamentos e produtos de Proteção Individual em número suficiente para a equipe. Estabeleça 
um plano preventivo que contenha os critérios de uso conforme as atividades desempenhadas.  

§ Não permita o compartilhamento do uso de aparelhos celulares, tablets ou computadores, bem como canetas e 
similares, lembrando sempre de higienizá-los com frequência. Fazer a desinfecção no mínimo 3 vezes por dia. 

§ Incluir no POP de higiene de superfícies, a desinfecção com álcool 70% de maçanetas, interruptores, janelas, 
telefones, teclado de computadores, controle remoto, máquinas acionadas por contato manual. 

§ Reforce as Boas Práticas de Fabricação de alimentos descritas pela RDC 216/2004 em todos os setores da 
empresa. 

§ Intensifique a limpeza das superfícies dos ambientes (a frequência deve ser aumentada no POP de higiene de 
superfícies). Verifique a diluição do sanitizante diariamente através de fita medidora. 

§ Disponibilize local adequado para a lavagem das mãos com pia, água corrente, sabonete líquido, papel toalha 
descartável e lixeira acionada por pedal. Devem ser mantidos sempre abastecidos. 

§ Fixe o procedimento de higienização de mãos nos sanitários dos clientes e nas pias disponíveis de lavagem de 
mãos. 

§ Disponibilize álcool gel 70% ou álcool liquido 70% para a higienização de mãos nos pontos de maior circulação de 
funcionários, fornecedores e clientes.  

§ A brinquedoteca deve permanecer fechada. 
 

ANTES DE ABRIR A CASA 
§ Borrife álcool 70% em controles de ar condicionado, TVs e sistema de som. 
§ Faça a reposição de todos os dispensers de álcool gel e sabonete bactericida dos sanitários dos clientes e 

outras áreas. 
§ Faça a desinfecção com álcool 70% em todas as superfícies que terão contato direto com o cliente. 
§ Substitua galheteiros pelo o uso de produtos embalados individualmente: guardanapos, sal, açúcar, 

adoçante, azeite, vinagre, etc. Coloque na mesa somente a quantidade suficiente para o atendimento da 
mesa. 

§ Embale os talheres individualmente. 
 
DURANTE O SERVIÇO 

§ Oriente os clientes quanto ao uso e disponibilidade de álcool 70% para a higienização das mãos. 
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§ A entrada do cliente só será permitida se estiver utilizando proteção facial (máscaras). 
§ Aumente a frequência de limpeza dos banheiros. Inclua em todas as limpezas: a desinfecção de maçanetas, 

torneiras, botões de descarga e interruptores com álcool 70%. 
§ Mantenha os dispensers de papel higiênico, papel toalha, sabonete liquido e álcool gel sempre abastecidos 

(dos sanitários de clientes, funcionários e pias exclusivas para a higienização de mãos). 
§ Atenção ao recolhimento de pratos e utensílios. Lave as mãos sempre que recolher utensílios sujos das 

mesas. 
§ Evite a lavagem manual das louças. Utilize a máquina de lavar e certifique que a temperatura da água de 

enxague se mantenha entre 85°C e 90°C.  
§ Caso não tenha máquina de lavar louças, utilize o álcool 70% para fazer a desinfecção de pratos, copos e 

talheres.  
§ Preveja um local para o descarte de máscaras e luvas pelo cliente no salão  

 
ATENDIMENTO 
§ Controle a entrada de clientes de forma a não gerar aglomerações do lado interno ou externo do seu 

estabelecimento.  
§ Evite filas dentro e fora do estabelecimento. Se houver a necessidade de fila, organizar os clientes com o 

espaçamento de 1 metro. Se necessário, faça a marcação no piso. 
§ Evite o uso de cardápios. Quando existente, devem ser produzidos em materiais descartáveis ou laváveis. Deve 

ser desinfetado após cada uso. 
§ Faça a redução do número de mesas e cadeiras para garantir um distanciamento de um raio de 2 metros entre 

uma mesa e outro. 
§ Retire mesas e cadeiras extras. Mantenha no salão somente a quantidade permitida e dimensionada. Para bares, 

avise ao cliente que não é permitido “juntar” mesas.  
§ Se não for possível retirar as mesas do salão, coloque placas com os dizeres “mesa indisponível”  
§ Fixe cartazes informando os clientes sobre a lotação máxima permitida da casa. 
§ Desinfete mesas e cadeiras com álcool 70% ou solução clorada (200ppm) a cada uso ou troca de cliente. 
§ Faça a troca de forros de mesa a cada uso ou troca de clientes. 
§ Evite o uso de guardanapos de tecido. Prefira os descartáveis. 
 

ATENDIMENTO EM BUFFET 
Para que o serviço de autoatendimento seja mantido:  
§ Faça cartazes orientativos para descrever os procedimentos de atendimento ao cliente. Exemplo: lave as 

mãos, coloque as luvas plásticas descartáveis, sirva-se em silêncio e respeite o distanciamento de no 
mínimo 1 metro do próximo cliente. 

§ Se for necessário, mantenha um funcionário para auxiliar na orientação do procedimento ao cliente. 
§ Inclua o protetor salivar eficiente, com fechamento lateral, superior e frontal no balcão de distribuição de 

alimentos (de acordo com a legislação federal vigente ANVISA e recomendações NSF/ANSI 2) 
§ Faça a marcação no piso para que os clientes saibam onde deve aguardar a sua vez na fila (no mínimo 1 

metro de distância) 
§ Oriente o cliente a não retirar a máscara enquanto se serve no buffet. 
§ No início da fila, ofereça álcool gel e luva plástica descartável para que o cliente se sirva. Os talheres de 

servir só poderão ser manuseados com luvas. 
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§ No final da fila, junto a balança, disponibilize cesto de lixo acionado por pedal para que o cliente descarte 
as luvas usadas. 

§ Interrompa a fila quando for necessário fazer reposição de alimentos. 

ATENDIMENTO EM BALCÃO 
§ Controle a quantidade de clientes dentro do estabelecimento: mantenham a distância de 01 mt entre os 

clientes. 

ATENDIMENTO NAS MESAS POR GARÇONS 
§ O garçom não deve cumprimentar o cliente com as mãos. 
§ Ao entregar o pedido de comida do cliente, colocar na mesa e deixar que ele mesmo se sirva. 

ATENDIMENTO EM ESTABELECIMENTOS COM ENTRETENIMENTO 
§ A brinquedoteca deve permanecer fechada. 
§ Em casas que tenham musica ao vivo, restringir o número de músicos no palco de acordo com o tamanho 

do palco. 
§ Montar o palco com distanciamento de no mínimo 3 metros da mesa mais próxima. 
§ Não permitir que os clientes dancem no salão. 

 
PAGAMENTOS 

§ Utilize comandas descartáveis. 
§ Se o pagamento for direto no caixa, faça a marcação do piso para que o cliente respeite o distanciamento 

mínimo de 1 metro entre os clientes. 
§ Operadores de caixa devem utilizar luvas e máscaras e não podem manipular alimentos. 
§ No ato do pagamento nos caixas, os clientes deverão obrigatoriamente de fazer o uso de máscaras. 
§ Instalar protetores de acrílico nos caixas. 
§ Sugira ao cliente que faça o pagamento com cartão ou por aplicativo. É preferível que não seja em dinheiro. 
§ Borrife álcool 70% na máquina de cartão, antes e depois do uso pelo cliente ou passe filme plástico na 

máquina de cartão e borrife álcool 70% a cada uso para preservar os dígitos do equipamento. 
§ Se o pagamento for realizado com dinheiro em espécie, utilize um porta comandas para receber e devolver o 

troco ao cliente. Quanto menos pessoas tocarem as cédulas, melhor. 
§ Pagamentos de delivery em que o cliente solicitar troco para pagamento em espécie, separe o dinheiro em 

sacos plásticos e grampeie no pacote da entrega junto com o ticket fiscal. 
 
ENCERRAMENTO DO SERVIÇO 

§ Se o ambiente tiver ar condicionado, desligue e abra portas e janelas para favorecer a circulação de ar, pelo 
máximo de tempo possível. 

§ Borrife álcool 70% em controles de ar condicionado, TVs e sistema de som. 
§ Borrife álcool 70% em cardápios e composição da mesa. 

 
 
RETORNO PRA CASA 
Quando chegar em casa, siga esses passos: 

§ Separe um lugar na sua casa (na área de serviço) para deixar seus objetos pessoais quando chegar. 
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§ Ao chegar, retire os sapatos e deixe nessa área reservada. Se for possível, lave o sapato por fora. Não guarde 
os sapatos sem higienizar. 

§ Não toque em nada dentro da sua casa antes de lavar as mãos. 
§ Não entre dentro de casa com a mesma roupa que esteve na rua. Retire a roupa e deixe na área reservada, 

em uma sacola ou cesto separado. Faça o mesmo com o seu uniforme. 
§ Deixe chaves, celular, carteira, mochila e bolsa nesta área. Lave as chaves e óculos. Limpe o celular e carteira 

com álcool 70%. Aproveite e limpe a maçaneta com álcool. 
§ Feito isso, vá direto para o banho! Só depois, abrace sua família! 

E ainda: 
§ Lave sempre as mãos! Siga o mesmo procedimento que você faz no trabalho 
§ Limpe as maçanetas das portas de entrada da casa.  
§ Não compartilhe utensílios em casa (copos, garfos, colheres,...) 
§ Use solução clorada para fazer a desinfecção da casa: depois de limpar, passe um pano com solução clorada 

(1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água) e deixe secar. 
 

DELIVERY 
§ Não permita a entrada dos entregadores dentro das áreas de produção. 
§ Se o pagamento for realizado por cartão de débito ou crédito na casa do cliente, crie condições para que a 

máquina seja limpa com álcool 70% ou álcool gel antes e depois do uso pelo cliente. (O ideal é que o 
pagamento seja realizado por cartão via aplicativo). 

§ Oriente o entregador a manter a caixa de entrega limpa. Forneça os produtos necessários. 
§ Forneça um local de apoio para as caixas de delivery. Não permita que sejam apoiadas no chão ou em 

superfícies não higienizadas. 
 

ENTREGADOR - DELIVERY 
 

§ Lave as mãos sempre que puder. Caso não consiga, use álcool gel ou álcool 70%. 
§ Evite falar excessivamente, rir, tocar nos olhos, boca ou nariz durante o atendimento/entrega  
§ Ao retirar o pedido no restaurante, confira todos os itens e forma de pagamento antes de sair da empresa. 
§ Borrife álcool 70% no interior da caixa de entrega, antes de colocar os pedidos. Faça isso a cada entrega. 
§ Mantenha a distância de pelo menos 1 metro do cliente e explique que está fazendo isso para a segurança de 

todos. 
§ Se o pagamento for feito por cartão no ato da entrega, digite o valor e deixe que o próprio cliente insira o 

cartão na máquina. Borrife álcool a 70% na máquina de cartão após cada uso.  E use nas suas mãos, assim 
que terminar a entrega. 

 
CLIENTE - DELIVERY 
§ Faça seu pagamento antecipado, via cartão de crédito ou aplicativo. 
§ Para que você não tenha contato com o entregador, sugerimos: 

o Se você mora em apartamento que possui porteiro: o pedido poderá ser deixado na portaria 
diretamente com o porteiro. 

o Se você mora em condomínio fechado: deixe uma cadeira ou uma bancada na garagem para que o 
entregador possa deixar sua refeição. 

§ Se você mora em apartamento com portaria remota ou casa, entregaremos os alimentos diretamente a você. 
§ Mantenha a distância mínima de 1 metro do entregador e explique a ele que é para a segurança de todos 
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§ Se for possível, deixe uma cadeira na garagem (em casa ou condomínios fechados) para servir de apoio 
durante a entrega ou peça para o entregador deixar a comida no aparador do hall. 

§ Desembale a comida em um local onde não irá fazer a sua refeição (bancada da pia ou bancada da cozinha 
por exemplo), descarte a embalagem (saco de papel ou sacola) e depois higienize o local. 

§ Lave as mãos antes de tocar nas embalagens de comida. 
§ E bom apetite! 

 
REFERÊNCIAS 
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875 acesso em 
28/03/2020 
https://coronavirus.saude.gov.br/ acesso em 28/03/2020 
https://portal.fiocruz.br/ acesso em 28/03/2020 
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