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INTRODUÇÃO 

 

No dia 11 de março de 2020 a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia 
de COVID-19, relacionada ao novo coronavírus 
SARS-CoV-2.  
 

Conforme a OMS, o novo coronavírus pode 
sobreviver por horas ou dias, dependendo da 
superfície, da temperatura e da umidade do 
ambiente, e precisa de um hospedeiro para se 
multiplicar. No entanto, é eliminado pela 
higiene e desinfecção das superfícies, pela 
lavagem das mãos, sendo sensíveis a 
temperaturas normalmente utilizadas na 
cocção de alimentos (70°C).  
 

Toda a cadeia de alimentos, da produção até 
a entrega ao consumidor, é considerada uma 
atividade essencial neste momento, conforme 
prescreve o inciso XII, art. 3º, do Decreto nº 
10.282/20. Por isso, os estabelecimentos 
devem estar atentos às normas para evitar a 
disseminação do vírus entre os colaboradores. 
 



O VÍRUS PODE SER TRANSMITIDO 

PELO ALIMENTO?? 

 
 

Não há até o momento, evidências de 
contaminação pelo novo coronavírus por meio 
de alimentos.  
 

O fortalecimento das Boas Práticas pode 
contribuir para diminuir a transmissão do 
vírus entre os colaboradores no ambiente de 
produção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORIENTAÇÕES AOS ESTABELECIMENTOS 
 

Duas notas técnicas (NT) publicadas pela 
Anvisa destacam medidas a serem adotadas 
por empresas de alimentos para evitar a 
disseminação do novo coronavírus entre os 
trabalhadores: 

- NT 48/2020: reforça a adoção de Boas 
Práticas de fabricação e manipulação de 
alimentos e 

- NT 47/2020: orienta o setor quanto 
ao uso de luvas e máscaras. 

  
 

 

 

 

 



PREVENÇÃO DO COVID-19 

  
 

A lavagem frequente e correta das mãos é 
uma das estratégias mais efetivas para reduzir 
o risco de transmissão e de contaminação pelo 
novo coronavírus.  
As mãos devem ser lavadas com frequência e, 
principalmente, depois de: 
tossir, espirrar, coçar ou assoar o nariz; coçar 
os olhos ou tocar na boca; preparar alimentos 
crus, como carne, vegetais e frutas; manusear 
celular, dinheiro, lixo, chaves, maçanetas, 
entre outros objetos; ir ao sanitário; e 
retornar dos intervalos.  

 

 



Deve-se avaliar a necessidade de reforçar os 
treinamentos sobre a higienização das mãos, 
garantindo a presença de cartazes com 

orientação aos colaboradores. 
 

A secagem das mãos deve ser feita por meio 
de papel não reciclado ou outros métodos 
higiênicos.	Não é	permitido o uso de toalhas 
de tecido. 
As lixeiras não devem ter acionamento 
manual.  
 

O álcool gel pode ser usado de forma 
complementar à lavagem das mãos, embora 
ele não seja uma exigência.  

 

Recomenda-se o distanciamento de, pelo 
menos, 1 metro entre os colaboradores dentro 
das instalações de produção/processamento. 
 

A empresa pode avaliar também a 
possibilidade de aumentar os turnos de 
trabalho, reduzindo o número de 
funcionários em cada um, reduzindo os riscos 



de disseminação e resguardando as equipes 
em caso de ocorrência de COVID-19.  

 

Sugere-se aperfeiçoar os procedimentos de 
higienização de superfícies em que há maior 
frequência de contato, como maçanetas das 
portas, corrimãos etc.  
 

A empresa deve avaliar a necessidade de 
implementação de novas rotinas de 
higienização das matérias primas recebidas 
(lavagem e desinfecção das embalagens).  
 

 
 

Recomenda-se atenção também a higienização 
dos transportes e a saúde e proteção dos 
colaboradores envolvidos nessa etapa. 

 

Banhos antes do início da jornada e a garantia 
de uniformes limpos a cada turno de trabalho 



podem auxiliar na redução do risco de 
transmissão do vírus,	 sendo	 o	 uso dos 
uniformes restrito ao ambiente de trabalho.  

 

Deve-se reforçar a determinação de retirada 
de todos os objetos de adorno pessoal que 
possam acumular sujeiras, como anéis, 
brincos, pulseiras relógios etc., além da 
garantia de unhas curtas e sem esmalte.  
 

Na área de manipulação de alimentos fica 
proibido: comer, fumar, tossir, cantar, 
assoviar, utilizar celular ou outras práticas 
anti-higiênicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EPIs NO AMBIENTE DE TRABALHO 

  
 

O uso de luvas, máscaras e óculos ou qualquer 
outro EPI não substitui os cuidados básicos de 
higiene a serem adotados, como a lavagem 

frequente e correta das mãos. Quando usados, 
os colaboradores devem ser treinados para o 
correto uso, de forma que esses EPIs não se 
tornem possíveis focos de transmissão de 
doenças, inclusive de COVID-19. 

 

O uso de luvas descartaveis não é obrigatório. 
Ideal: frequente lavagem das maos. 
 

A avaliação da necessidade de máscaras deve 
ser feita caso a caso, não havendo 
obrigatoriedade em relacao ao seu uso. O 

empregador deve garantir a troca frequente 
ou higienização (conforme o material 
adotado). 



COLABORADORES COM COVID-19 

 
 

Os colaboradores devem ser orientados a 
comunicar a empresa sobre a ocorrência de 
sintomas compatíveis com o COVID-19 ou 
sobre a ocorrência de caso confirmado em 

pessoa que coabita sua residência. Neste	caso,	
devem	ser afastados das atividades e adotadas 
as medidas recomendadas pelo Ministério da 
Saúde.  
	

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: 

Mudanças sobre o assunto desta cartilha estão ocorrendo a todo momento.  
As informações aqui contidas são referentes até	a data de 16/06/2020. 
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