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Atenção!
• O atendimento de clientes que não estejam usando máscaras de proteção poderá ser
impedido conforme Decreto Municipal 20.857/20
• Os clientes deverão usar máscara ao utilizar os Serviços de Alimentação e Mercados.
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MEDIDAS SANITÁRIAS RECOMENDADAS AOS CONSUMIDORES DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
E MERCADOS

Devido a alta rotatividade de pessoas nos estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Mercados, é
necessário o reforço na adoção de boas práticas e cuidados que diminuam os riscos de contaminação.
● O uso de máscara deverá seguir as Boas Práticas de uso, remoção, higienização ou descarte:
→

Antes de colocar a máscara higienizar as mãos com água e sabão ou álcool 70%.

→

Colocar a máscara cuidadosamente para cobrir a boca e o nariz, ajustando com segurança para
minimizar os espaços entre a face a máscara.

→

Evitar tocar na parte da frente da máscara, enquanto estiver em uso. Se o fizer, realizar
imediatamente a higienização das mãos (lavagem com água e sabão ou fricção com álcool 70%).

→

Substituir a máscara por outra máscara limpa e seca a cada duas horas, ou assim que se tornar suja
ou úmida.

→

Remover a máscara pelas tiras / elásticos laterais, nunca tocando na frente da máscara. Isso porque
a face externa da máscara pode estar contaminada por toque das mãos previamente contaminadas
e/ou por aproximação a pessoas infectadas, em distâncias menores de 1 metro.

→

Não reutilize máscaras descartáveis e nunca compartilhe máscaras.
O uso de máscaras sem seguir os procedimentos corretos fazem dela um fator de risco,
pois pode passar uma falsa sensação de segurança, fazendo com que as pessoas
negligenciem as outras condutas de higiene, como lavar com frequência as mãos e não
levar as mãos na região do rosto. A máscara pode inclusive ser fonte de contaminação
quando mal manuseada.
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Prezado munícipe, não frequente locais públicos e permaneça em casa
se apresentar os seguintes sintomas: febre, tosse, dor de garganta e/ou
dificuldade em respirar.
→ Serviços de Alimentação (restaurantes bares e similares) só atenderão mediante serviços de
entrega (delivery) ou retirada (drive thru).
→ Bares, lanchonetes, padarias e restaurantes localizados no interior de postos de combustíveis e
derivados podem atender ao publico mediante serviços de entrega (delivery), retirada (drive
thru) e venda presencial.
→ Em ambos os casos, os clientes NÃO poderão consumir os alimentos no local.

• Somente estão autorizados ao funcionamento na modalidade retirada (drive thru)
os estabelecimentos que possuam adequação física para realizar entrega do produto
ou serviço sem que o cliente saia de seu veículo para receber o produto ou serviço.

• Os estabelecimentos que atuarem na modalidade de retirada (drive thru) devem
realizar o trabalho sem atendimento direto ao público, mantendo suas portas
fechadas, e garantindo que as vendas sejam operacionalizadas remotamente (por
meio de telefone, internet, e-mail etc.).
● Ir às compras apenas uma pessoa por família.
● Evitar

ir às compras crianças, idosos e demais pessoas do grupo de risco. Recomenda-se recorrer a
alternativas diferenciadas de compras (Ex. compra com entrega remota).
● Nunca

leve as mãos à boca, olho, nariz ou cabelos quando estiver fora de casa ou quando permanecer por
muito tempo sem lavar as mãos, considere que as mãos estão sempre sujas!
● Não use o celular enquanto escolhe produtos, dando preferência para uso somente após higienização.
● Lavar

adequadamente as mãos com água e sabão várias vezes ao dia e manter por perto frasco de álcool
em gel 70% para uso próprio.
● Em

filas de espera de pedido, de caixas e sanitários, e também durante as compras manter distância segura
de no mínimo 1m.
● Evite utilizar sanitários públicos, fazendo-o somente em casos de urgência.
● Se precisar usar sanitários públicos, mantenha os seguintes cuidados:

- ao abrir a torneira, proteja as mãos com papel descartável (ou lave a torneira com água e sabão
enxaguando bem).
- lave muito bem as mãos. Veja os detalhes no cartaz da página 7.
- use papel toalha descartável para secar as mãos e para fechar a torneira (quando não for torneira
automática).
- use papel toalha descartável para abrir a porta do sanitário, descartando-o em lixeira externa.
● Evite conversar e fale somente o necessário. Gotículas de saliva podem contaminar mercadorias e objetos.
● Verificar se o estabelecimento

protege os balcões/bufê com aparato de vidro ou similar para disposição dos
alimentos para consumo, contra contaminantes oriundos dos consumidores, tais como gotículas de saliva,
entre outros (estabelecido por Lei Municipal Nº 9396/97).
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● Recomenda-se

que os talheres descartáveis disponibilizados pelos serviços de alimentação estejam em
embalagens individualizadas.
● Caso

o local possua bebedouro, não tocar a boca no bico ejetor de água e não encostar bicos de garrafas e
nem a superfície de copos.
● Evitar o consumo

de produtos de origem animal crus ou mal cozidos. Carne crua, leite ou órgãos de animais
devem ser manuseados com cuidado, para evitar a contaminação cruzada com alimentos não cozidos,
conforme as boas práticas de manipulação de alimentos.
● Utilize

prioritariamente cartão para o pagamento das compras, evitando ao máximo manusear moedas e

notas.
● Após colocar as compras no porta malas do carro

e abrir da porta, passe álcool gel 70% nas mãos ainda fora

do veículo (antes de entrar).
● Ao adentrar seu carro utilize álcool 70% com papel toalha descartável para higienizar: volante, freio de mão,

maçaneta interna da porta, controle de vidros e controle de rádio.

Recomendações ao chegar em casa:
● Não toque em nada, antes de se higienizar.
● Deixe

os sapatos utilizados na rua para o lado de fora ou totalmente separados em área de entrada
delimitada como “área suja”.
● Deixe bolsa, carteira, chaves etc., em um apoio na entrada.

● Lave as mãos e os braços até o cotovelo e troque de roupa, tomando banho se possível.
● Limpe seu celular e os óculos com sabão e água ou álcool.
● Escolha um local na casa para apoiar e desembalar suas compras.
● Retire

todos os produtos de dentro da embalagem que veio do ambiente externo (sacola, caixa, pacote) e
os apoie no local limpo.
● Descarte

a embalagem que veio do ambiente externo (sacola, caixa, pacote) diretamente no lixo. Lave as
mãos em seguida.
● Higienize

frutas, verduras e hortaliças (antes de guardar) com água sanitária diluída, seguindo as
orientações do rótulo e depois enxágue com bastante água.
● Se

for guardar algum produto em prateleira, armário ou geladeira, realize a higienização antes do
armazenamento. Use água e sabão líquido (se o tipo de embalagem permitir) ou higienize com álcool 70%.
Lembre-se de separar de um lado os alimentos que serão higienizados e de outro os que já foram
higienizados.
● Se for consumir algum produto,

lembre-se de lavar novamente as mãos antes de se servir.

Todas as orientações, recomendações e decretos sobre a COVID-19 em Campinas estão
disponíveis no endereço eletrônico:
covid-19.campinas.sp.gov.br
e telefone: 160
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