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A importância da higienização

A higienização é uma das alternativas muito
eficazes a serem somadas na prevenção de
doenças e infecções graves.

Segundo a ANVISA (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária), ao lavar as mãos
corretamente, impedimos o risco de
transmissões cruzadas de microorganismos,
dentre eles, o coronavírus (Covid-19).

Mas, devemos não somente lavar nossas mãos,
como também devemos estar atentos à higiene
pessoal, higiene dos alimentos e produtos,
higiene dos trabalhadores de supermercados,
comércios de alimentos, motoboys, etc.



Cuidados com a higiene pelo 
consumidor ao ir em um mercado

Antes de tudo, escolha um horário em que
o mercado ou o lugar em que você vá
provavelmente esteja mais vazio, e
prefira aquele mais próximo à sua casa.

No local, entenda suas mãos como se
sempre estivessem sujas. Isso quer dizer
que você deve evitar a todo custo colocá-
las em seus olhos, boca ou nariz antes de
lavá-las com água e sabão.

Uma boa opção é usar uma luva
descartável e retira-la assim que sair do
local onde estiver.

É importante, também, manter uma
distância de, no mínimo, um metro de
outro indivíduo, e na hora de pagar, evitar
dinheiro, preferindo cartões.



Se possível, tenha sempre consigo um
pouco de álcool em gel para passar assim
que sair dos estabelecimentos.

No caso de mercados é necessário
higienizar com álcool em gel a parte do
carrinho que será tocada por você.

É importante o uso de máscaras, caso
você esteja entre os grupos de risco, que
vem se tornando obrigatório em vários
municípios.
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Colocar suas compras no porta-malas do
carro. Higienizar as mãos, a chave do
carro e as partes onde você tocará o carro
(Maçaneta, volante, marcha e freio de
mão).

Ao chegar em casa, dentro do
possível, retirar os alimentos e
produtos de suas embalagens
originais, realizar a higienização de
frutas e hortaliças e guarda-las em
potes fechados ou sacos próprios
para geladeira.

As embalagens como latas, plástico, etc,
devem ser higienizadas com água e sabão
ou alcool 70%.

Limpe a mesa ou local, onde você higienizou
seus produtos, com água e sabão e borrife
álcool 70% ou uma solução de água
sanitária com água e deixe secar.
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Como higienizar:

➢ Embalagens plásticas: para higienizar
produtos que sejam à base de papelão, utilize
pano umedecido com um pouquinho de álcool a
70%, passe ele sobre a embalagem e guarde-o.
Também pode lavar com água e sabão, e
guardar. O pano utilizado deve ser lavado e
posto para secar em seguida.

➢ Frutas e verduras: devem ser colocadas num
recipiente com 1L de água e uma colher de café
de hipoclorito de sódio (água sanitária pura).
Mantenha por 15 minutos, depois despreze essa
água e lave tudo com água corrente.

➢ Carnes e peixes: higienizar as embalagens
com álcool 70% ou água e sabão.

➢ Sacolas plásticas: recomendam-se descarta-
las.



Cuidados do estabelecimento

A empresa deve afastar colaboradores do
grupo de risco ou com suspeita de Covid-
19, por completo, de suas atividades,
para evitar que o próprio colaborador se
torne um vetor do vírus ou se contamine.

Orientar os colaboradores para que
realizem a higiene das mãos com água e
sabão sempre que necessário ou utilizem
álcool 70%.

Os alimentos de entrega devem ser
manipulados de acordo com o Manual de
Boas Práticas do estabelecimento em
questão, tomando-se devidamente todos
os cuidados, sendo, ao final do processo,
lacrados antes da entrega e a embalagem
higienizada com álcool 70%.



Cuidados quanto ao delivery

Ter álcool em gel (70%) consigo.

Higienizar máquinas de cartão com o álcool em
gel antes de entregar para ao cliente, e este
deve higienizá-lo antes de entregar ao
motoboy.

Deve-se higienizar o baú onde carregam-se os
alimentos toda vez que for utilizado.

Todas as vezes em que pegar em dinheiro,
lavar as mãos com água e sabão e, se possível,
usar o álcool em gel.

A entrega do alimento ao cliente deve ser
realizada na temperatura apropriada.
Comunique seu cliente sobre os cuidados que
estão sendo tomados, com foco na solução
tomada e nos serviços oferecidos.



Cuidados quanto ao delivery

As embalagens devem ser descartadas
pelo cliente.

O motoboy deve utilizar luvas e máscaras
para sua proteção, trocando-as sempre
que necessário.

A acomodação dos alimentos deve ser
feita em embalagens adequadas, íntegras,
limpas e com lacres de segurança.

Incluir informações sobre o consumo do
alimento, caso seja necessários
procedimentos específicos.

Ter agilidade entre o tempo de produção
e a entrega.

AME-SE E AME O 
PRÓXIMO! 

CUIDE DE TODOS!



REFERÊNCIAS

Coronavírus: como higienizar as compras do mercado ou da feira. 
Disponível em: https://g1.globo.com/fique-em-
casa/noticia/2020/04/10/coronavirus-como-higienizar-as-compras-do-
mercado-ou-da-feira.ghtml

Lei sancionada torna obrigatória higienização de equipamento 
fornecido ao consumidor Fonte: Agência Senado. Disponível 
em:https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/10/04/lei-
sancionada-torna-obrigatoria-higienizacao-de-equipamento-fornecido-
ao-consumidor

OLIVEIRA, Tatiana Coura; ABRANCHES, Monise Viana; LANA, Raquel 
Martins. (In) Segurança alimentar no contexto da pandemia por SARS-
CoV-2. Cadernos de Saúde Pública, v. 36, 2020.

Professor da UFSC orienta sobre os cuidados a serem tomados ao ir ao 
mercado. Disponível em:  
https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2020/03/17/interna_nac
ional,1129779/professor-da-ufsc-orienta-sobre-os-cuidados-a-serem-
tomados-ao-ir-ao-m.shtml

Saúde orienta sobre importância da higienização das mãos. Disponível 
em: https://www.saude.ce.gov.br/2020/03/03/saude-orienta-sobre-
importancia-da-higienizacao-das-maos/


