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Cozinhas e restaurantes seguros 
 

Os colaboradores dos restaurantes e os clientes podem ser expostos ao SARS-CoV-2 (novo coronavírus). É necessário garantir um 
ambiente seguro. Deixar de reduzir o risco pode resultar em perda de negócios, risco para sua marca, redução da eficiência dos 
colaboradores e até vidas. 
 
Durante um surto, várias ações podem ser feitas para ajudar a impedir a propagação do vírus. Áreas chaves e pontos de contato de 
alto risco precisam de atenção de limpeza frequente. Limpeza e desinfecção são essenciais para a prevenção das infecções e o 
controle dos surtos. Em todas as áreas em que você limpar e desinfetar, preste atenção aos procedimentos padrões, usando apenas 
os produtos recomendados. 
 
Deve-se prestar atenção para a higienização das mãos e das superfícies que são frequentemente tocadas para evitar a contaminação 
cruzada. 
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Sobre o SARS-CoV-2 (novo coronavírus) 
 

O que é o Coronavírus? 

Os Coronavírus (CoV) são uma ampla família de vírus 
que foram denominados depois de apresentar picos 
em forma de coroa em suas superfícies. Eles 
geralmente causam doenças no sistema respiratório 
leve a moderadas nos seres humanos, mas podem 
também causar infecções mais graves, como 
pneumonias e outras infecções. Existem alguns 
coronavírus que podem ser transmitidos de animais 
para pessoas. E há fortes evidências de transmissão 
secundária de pessoa para pessoa com o SARS-CoV-2 
(novo coronavírus).

Como o SARS-CoV-2 (novo coronavírus) se 
comporta? 

 
Em dezembro de 2019, o Coronavírus foi identificado em 
centenas de pessoas em Wuhan, China, a maioria das 
quais tiveram contato com o mesmo mercado de frutos 
do mar em Wuhan. 
Nesse ponto, a maioria dos infectados apresentava 
sintomas leves da doença, mas 10 a 20% apresentavam 
pneumonia. A taxa de mortalidade até agora é de cerca 
de 2-3%. 
Já o SARS-CoV teve uma taxa de mortalidade de 9,6% 
(9,6% das pessoas infectadas morreram pela doença) e a 
Mers-CoV teve uma taxa de mortalidade de 34,5%.

 

 

 
 

 
 



 
 

Como o SARS-CoV-2 (novo coronavírus)  se espalhou dos animais para as pessoas? 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Morcegos e animais de 
caça 

 

Visitando mercado de 

frutos do mar, contato 

com animais vivos ou 

mortos 

Pessoas que 

manipulam os 

animais ou que são 

expostas a suas 

secreções 

Como o SARS-CoV-2 (novo coronavírus) se propaga entre pessoas? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Transmissão 
pessoa a pessoa

Por gotículas  

Quando as pessoas  

Infectadas tossem, 

 espirram ou falam

Toque 

Superficies e objetos infectados 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Como evitar surtos 
 

Sabemos que proteger sua equipe, colaboradores e 
visitantes é a sua prioridade número um e o surto pode 
impactar significativamente seus negócios. 

É difícil prever doenças ou surtos, especialmente quando um 
grande número de pessoas trabalha próximas umas das 
outras. O importante é estar preparado. 

Medidas de precaução e garantir que você tenha os 
recursos certos para possibilitar uma resposta rápida às 
doenças, pode ser a diferença entre casos isoladas e um 
surto. Os surtos são mais difíceis de controlar e são ruins 
para os negócios, e é por isso que a prevenção é melhor que 
a cura. 

 
O que é uma infecção? 

As infecções são causadas por patógenos, como bactérias, 
vírus ou fungos que invadem o corpo. Pode levar algum 
tempo até que os micróbios se multipliquem o suficiente 
para desencadear os sintomas de uma doença, o que 
significa que uma pessoa apresentará os sintomas quando 
eles estão com alto risco de espalhar os patógenos para os 
outros.  

Os meios de transmissão podem rapidamente se espalhar 
por áreas externas, geralmente difíceis de controlar, o que 
são extremamente prejudiciais para a saúde e aos negócios. 

É de responsabilidade dos empregadores fornecer um local 
de trabalho seguro, que inclua o fornecimento de 
procedimentos adequados no controle de infecção. 

No entanto, existem precauções que você pode tomar para 
reduzir o risco de um surto e aumentar sua habilidade de 
controlá-lo quando este ocorrer.

Como as infecções são transmitidas? 

Os patógenos podem ser transmitidos por diversos meios e 
entendê-los ajudará a sua equipe a adotar boas práticas de 
controle de infecções. 

A transmissão de gotículas é provável. Nesta transmissão, as 
gotículas infectadas são emitidas pelas pessoas infectadas 
(por exemplo, tossindo ou espirrando) e percorre até 2 metros 
antes de se estabelecer rapidamente nas superfícies. As 
gotículas não são transportadas pelo ar por uma distância 
maior, minimizando o risco de transmissão. 

Algumas das infecções que se espalham dessa maneira 
incluem: 

 

 Coronavírus 

 Resfriados comuns 

 Gripes 

 

Objetos contaminados, humanos ou 
alimentos: Contaminação cruzada transporta os 
patógenos de um lugar para o outro. Se uma pessoa estiver 
indisposta, ela pode carregar o vírus, bactérias ou parasitas. 
Além disso, uma pessoa que não esteja indisposta, também 
pode carregar um patógeno. 

Para garantir que os patógenos não sejam transmitidos, deve-
se prestar atenção na higienização das mãos e da superfície.  

Esses objetos e superfícies incluem: 

• Torneiras 

• Botões de descarga 

• Mesas de trabalho 

• Telefones 

• Maçanetas 

• Computadores e painéis de controle

 
 

 

 



Como prevenir que um vírus se espalhe durante um surto 
 

Como você pode controlar infecções? 

Infecções podem ser prevenidas ou controladas ao reduzir 
as oportunidades de transmissão da infecção. Isto pode ser 
alcançado ao adotar práticas básicas de controle de 
infecção.  

Prática básica para controle de infecção 

Um bom controle de infecção começa ao assumir que todo 
mundo é potencialmente infeccioso e seguindo os 
procedimentos apropriados o tempo todo.  A seguir estão 
orientações para reduzir a transmissão de infecção: 

 
Higiene das mãos 

Higiene eficaz das mãos é a melhor medida que você pode 
fazer para prevenir a propagação de patógenos. Quando as 
situações abaixo ocorrerem, por favor, realize os métodos 
aprovados para garantir uma higiene das mãos excelente: 

• Se suas mãos estão visivelmente sujas 
• Após usar o banheiro 
• Ao manipular alimentos 
• Ao finalizar tarefa diária (como esvaziar as lixeiras) 
• Ao manusear notas de dinheiro e moedas 
• Entrar na área de manipulação de alimentos vindo da área 

externa 
• Espirrar nas mãos 
• Entre outros 

 
Métodos para correta higienização das mãos, pode ser 
visto no final deste documento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situações especiais 

Curativos: Feridas na pele providenciam oportunidade para os 
patógenos penetrarem no corpo. Indivíduos com cortes, 
queimaduras, bolhas e outras formas de feridas abertas devem 
utilizar curativos a prova de água. 

Respingos de sangue e fluidos corporais: Por favor, tenha cautela 
ao limpar sangue e fluidos corporais. Em instalações públicas respingo 
de fluidos corporais devem ser descontaminados para proteger a 
saúde pública. O procedimento também deve proteger o funcionário 
durante a descontaminação.   

Higiene Respiratória: Quando uma pessoa tosse ou espirra, ela 
deve cobrir a boca com lenços descartáveis ou usar seu braço. Ela 
deve descartar o lenço utilizado e realizar higiene das mãos após 
descarte dos lenços descartáveis.  



 
 

 
 

Limpeza de superfícies frequentemente tocadas para reduzir 
riscos 

 
 
 
Limpar e desinfetar vai reduzir o risco de surto. 

1. Limpar todas as áreas com frequência como seu procedimento padrão de limpeza 

2. Manter excelente limpeza das mãos 

3. Usar desinfetante adequado para desinfetar superfícies frequentemente tocadas. 

4. Tratar sangue e respingos de fluidos corporais imediatamente. 
 

Áreas de alto risco 

Áreas de alto risco de infecção devem ser limpas e desinfetadas 
regularmente para criar proteção contra propagação de patógenos. 
Certas condições permitem a propagação de patógenos com maior 
facilidade de um indivíduo para outro. Isto inclui áreas onde o trafego é 
alto, respingos corporais são frequentes ou onde existe um nível de 
higiene baixo, no geral. 



Principais pontos de contato: 
 

Maçanetas de porta 

 

Interruptores  

 

Dispensers 
(abastecidos, em 
bom estado e 
limpos) 

  
 

Superfícies de 

contato com o 

alimento 

 
 

Torneiras 
 
 

Utensílios

 

 

 

 

Vitrine 
 

 

Cadeiras 
 
 

Mesas 
Dispensers 
(abastecidos, em 
bom estado e 
limpos) 

 

 

Tablets 
 
 

Interruptores 

 

 

 

 

 
Maçanetas 

 
 

Interruptores 
 

Dispensers 
(abastecidos, em 
bom estado e 
limpos)Dispensers  

 

Pias e torneiras 

 

 

Sanitários 

(assento, tampa e 

acionador de 

descarga)

 



 

 

 

 

Áreas essenciais para se concentrar durante um surto 
 

1. Aplique métodos corretos para higiene das mãos
 

Lavagem das mãos: para lavar suas mãos de maneira 
eficaz, umedeça e aplique o sabonete nas mãos, junte-as e 
esfregue-as por pelo menos 20 segundos. Enxágue todo o 
sabonete e seque as mãos completamente com uma toalha 
de papel. Para garantir que você tenha lavado todas as áreas 
das suas mãos, recomendamos que você siga esta ilustração.

 

Esfregar as mãos: Use álcool gel para esfregar as mãos, a menos 
que as mãos estejam visivelmente sujas.



2. Limpeza e desinfecção de superfícies fixas durante os surtos 
Use produtos recomendados com a dosagem correta para desinfecção de superfícies fixas! 
 

1. Aplique o detergente para remoção de sujidades e realize enxágue. Após essas etapas, aplique o desinfetante 
recomendado, seguindo a concentração e tempo de contato recomendados. 

 

3. Limpando e desinfetando sangue e outros fluidos corporais 
Por favor, use procedimentos operacionais padrão. Se não houver, use estas 
recomendações. 

 

Quando exposto a sangue ou outros fluidos corporais, use as diretrizes gerais abaixo: 

1. Avalie o tamanho do derramamento e determine se é derramamento pequeno ou grande. 

2. Realize sua higiene e coloque equipamento de proteção individual adequado (EPI) para 
evitar a exposição a agentes patogênicos transmitidos pelo sangue durante o procedimento, 
incluindo luvas descartáveis de látex, vinil ou nitrila, luvas resistentes a fluidos com mangas, 
máscaras faciais e cobertura para os olhos (óculos de proteção ou proteção facial).  

3. Execute um dos procedimentos a seguir para derramamento pequenos ou grandes. 

4. Remova o EPI, descarte-o adequadamente e realize higiene.

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Diversey tem sido, e sempre será, pioneira e 
facilitadora da vida. Entregamos, constantemente, 
tecnologias de higiene e limpeza revolucionárias que 
oferecem absoluta confiança aos nossos clientes em 
todos segmentos que atuamos. 
Diversey com sede social em Fort Mill, Carolina do Sul, 
EUA. 
 
Para mais informações, visite www.diversey.com ou 
siga-nos nas redes sociais 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diversey.com/

