
O SEU GUIA PARA 
UMA LIMPEZA 

PROFISSIONAL

GUIA DE LIMPEZA PARA  
TAKE-AWAY E ENTREGAS
SARS-CoV-2 (cronavírus) e Doença COVID-19

Orientações gerais para a entrega de alimentos e Take-away

Instruções para o pessoal do Restaurante

Instruções para o pessoal das Entregas

© 2020 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 84816 pt 5/20

www.proformula.com

Não devem ser 
aceites encomendas 
pessoalmente nas 
instalações - apenas 
online ou por telefone

Deve ser criada um 
zona para recolhas no 
restaurante que minimize 
os contactos e separada 
da cozinha; sem contacto 
entre o pessoal que 
prepara a refeição e a 
pessoa que faz a entrega.

Todo o pessoal  deve 
seguir medidas de 
proteção, incluindo 
lavagem frequente 
das mãos durante 20 
segundos, manutenção de 
2 metros distanciamento 
social e saudação que não 
envolva toques.
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Nenhum funcionário deve 
estar a trabalhar doente. 

Se tiver algum 
sintomas, deve seguir o 
aconselhamento legal e 
estadia em casa.
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Os contentores e sacos 
contendo as refeições 
deve ser devidamente 
fechados

Quando se espera na 
frente do restaurante, 
o entregador deve 
assegurar que a distância 
de, pelo menos, 2 metros 
é respeitada

O cliente que vem 
recolher ou entregador 
deposita o seu saco 
aberto e o pessoal do 
restaurante coloca a 
refeição diretamente no 
saco

O entregador avisa o 
cliente de a sua chegada 
e afasta-se mantendo 
uma distância mínima 
de 2 metros a partir do 
porta, antes de a porta 
ser aberta pelo cliente

Atenção especial para a 
limpeza e a desinfeção 
de todas as superfícies e 
utensílios em contacto 
com alimentos

O equipamento de entrega 
deve ser regularmente limpo 
e desinfetado, nomeadamente 
as zonas em contacto com 
as mãos, utilizando toalhetes 
desinfetantes ou com um 
pano de limpeza e produto 
desinfetante

Utilizar a recolha 
escalonada - os clientes 
não devem entrar até à 
sua a encomenda está 
pronta.

Clientes cujas 
encomendas estão 
prontas devem entrar 
um de cada vez 
para recolher a sua 
encomenda e fazer 
pagamentos sem 
contacto, se possível

Desencorajar a 
aglomeração fora das 
instalações e gerir a fila 
para obter 2 metros de 
distanciamento

Os seguintes produtos são 
recomendados para ajudar 
medidas de higiene e assegurar 
uma limpeza adequada

Cif PF 2in1 Det. 
Desinfetante para 

Cozinhas

Cif PF Toalhitas 
Multiusos

Domestos 
PF Lixívia


