


CORONAVÍRUS X FOOD SERVICE 
 

O setor da alimentação fora do lar envolve milhares de 
pessoas diariamente, sejam trabalhando ou usufruindo 
dos serviços. Restaurantes, bares, refeições coletivas, 
lanchonetes, padarias e  fast food são alguns dos 
exemplos desse tipo de estabelecimento. Sobre isso, 
confira a seguir alguns dados,  referente ao tráfego 
registrado no primeiro trimestre de 2019, e porque é 
tão importante ter um olhar especial para esse setor. 
 

TRÁFEGO NO SETOR FOOD SERVICE BRASILEIRO  
DADOS REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019 

 
- Cerca de 3,6 bilhões de visitas/mês nos 

estabelecimentos 
- 70% do tráfego foi motivada por fins comerciais e 

em dias úteis (de segunda a sexta) 
- 50% do consumo foi presencial, diretamente no 

estabelecimento  

 
• Fonte: Abrasel e Pesquisa CREST® 2019 | GS&NPD 

 



 
 
Por conta da pandemia do Coronavírus, a 
orientação atual do Ministério da Saúde é 
diminuir a circulação de pessoas em lugares 
públicos e evitar aglomerações. Essa decisão 
impacta diretamente nos estabelecimentos food 
service.  
 
Fique atento! 
 
 O QUE ESTARÁ EM ALTA 
 Restaurantes comerciais com pouco 
 fluxo de pessoas (tipo bistrô), serviços 
 de delivery e drive-thru 
 
 
 O QUE ESTARÁ EM BAIXA 
 Estabelecimentos situados em locais  
 de grande fluxo, tais como praça de 
 alimentação de shoppings e serviços 
 de food trucks.  
 
  
  
 



 

 
Como os estabelecimentos 
food service, que manterão 
operação ativa, podem 
adotar medidas preventivas 
para combater a propagação 
do Coronavírus? 
 
Por se tratar de um vírus 
respiratório, ele se propaga por 
meio do contato. Sendo assim, a 
melhor maneira de prevenir é 
evitar a exposição direta e manter 
o mais rigoroso padrão de higiene. 
 

Confira a seguir 10 dicas 
essenciais para garantir essa 
prevenção. 



1) LAVE AS MÃOS  
 
• Tanto o cliente, quanto os 

profissionais devem ter acesso a 
locais para lavagem das mãos 
 

• Coloque comunicados dentro das 
cozinhas, no salão e na entrada dos 
estabelecimentos, incentivando essa 
prática antes e após o manuseio dos 
alimentos/refeições 
 

• Invista em sabonetes antissépticos e 
papel toalha 
 

• Oriente a lavagem da forma correta: 
higienizar as duas palmas, os dorso, 
os dedos, a região entre os dedos e os 
punho 

 



DICA 
 
Pias de assepsia são as mais indicadas 
para essa finalidade, elas se diferenciam  
pelo fato de ter o funcionamento 
acionado pelos pés ou joelho, garantindo 
mais segurança aos usuários  
 
 



2) MANTENHA AS MÃOS 
HIGIENIZADAS 
 
Disponibilize álcool em gel, composição 
70%, nos locais de transição, tais como: 
 
• Caixa  
• Buffet 
• Entrada da cozinha 
• Banheiros  

 
 

 
 
 



3) HIGIENIZE MESAS, CADEIRAS E 
ITENS DE ACESSO GERAL 
 
• A cada cliente que sair do 

estabelecimento, realize uma 
higienização minuciosa nas mesas e 
cadeiras 
 

• Faça o mesmo em locais com corrimão 
e maçanetas 
 

• A limpeza dos objetos deve ser 
realizada com detergente, álcool 
líquido 70% e papel descartável 
 

• Não esquecer dos itens que ficam 
sobre a mesa, tais como porta 
guardanapos, potes de  temperos e 
condimentos  

 
 
 

 
 
 



4) ADOTE CUIDADOS NO 
MANUSEIO PÓS REFEIÇÕES 
 
• Ao retirar pratos e talheres das mesas 

o colaborador deve estabelecer o 
mínimo de contato possível, evitando 
encostar os utensílios sujos nos 
uniformes 

 
• Para essa atividade, também 

recomenda-se o uso de luvas, desde 
que essa seja descartada 
imediatamente após  o trabalho 

 
 DICA 

 
Existe uma linha de produtos que pode 
contribuir com essa função. Dentre eles: 
 
• Carro auxiliar 
• Carro para transporte de bandejas 
• Esteira para pratos e bandejas  



5) LAVE E ESTERELIZE UTENSÍLIOS 
 
- Pratos, copos e talheres que serão utilizados individualmente ou coletivamente, no caso 
dos pegadores de alimentos dos buffets, devem ser lavados com detergente e higienizados 
com álcool 70% 
 

 
 

 
 
 



DICA 
 
Máquinas de lavagem de louças e Esterelizadores de faca são bem 
indicadas para dar mais qualidade a esse processo 
 
 

 
 

 
 
 



6) MANTENHA O ESPAÇO  MAIS 
VENTILADO E COM MELHOR 
CIRCULAÇÃO  
 
• No salão, proporcione mais espaço 

entre as mesas e cadeiras. Garanta a 
distância mínima de 1 metro entre 
os clientes  
 

• Verifique a limpeza e manutenção 
do ar-condicionado 

 
 
 

 
 
 



7) MANTENHA A TRADICIONAL 
CORTESIA MAS EVITE 
ESTABELECER  CONTATO 
DIRETO COM O CLIENTE 
 
• Bom dia, boa tarde, boa noite!  
Um aceno com a cabeça e um sorriso 
são suficientes nesse momento 

 
• Mantenha no mínimo 1 metro de 

distância  
 

• Evite totalmente apertos de mãos e 
abraços  

 
 
 

 
 
 



8) PROTEJA O ALIMENTO 
 
• Nos serviços com buffet, 

coloque uma orientação para 
que evitem falar, tossir ou 
espirrar perto da comida. 
 

• Como tossir e espirro são atos 
involuntário, oriente sobre a 
etiqueta da tosse, que é o ato 
de cobrir a boca com a parte 
interna do braço ou com um 
lenço descartável. 
 
 

 
 
 



DICA 
 
Nos estabelecimentos onde ocorre distribuição de 
alimentos, o recomendado é o uso de Expositor 
Superior, que também exerce a função de proteger o 
alimento contra fluídos não intencionais 

 
 

 
 
 



DICA 
 

Nos locais onde há exposição em vitrines, aumente a 
frequência de limpeza do equipamento 

 
 

 
 
 



9) CUIDADOS NO DELIVERY 
 
• Ofereça orientação também 

para a equipe de entrega, sobre 
lavagem das mãos e uso do 
álcool 70%  
 

• Oriente sobre a limpeza dos 
equipamentos de pagamento 
(maquininhas de cartão e 
celulares) 
 

• Em caso de regiões com 
aglomeração, sugira o uso de 
máscara. Lembrando que esta 
deve ser trocada a cada 2 horas  
 
 

 
 
 



10) CUIDE DO SEU BEM MAIOR: 

SEUS COLABORADORES  
 
• Faça campanha de prevenção de 

doenças, não só por conta do 
Coronavírus, mas focando no bem estar 
geral do colaborador. 
 

• Todo colaborador que apresentar 
suspeita de qualquer sintoma deve ser 
dispensado de suas atividades e buscar 
orientação médica 
 

• Ofereça treinamento para a equipe, 
procurando dar todas as orientações 
necessárias e deixá-los mais tranquilos 
quanto aos procedimentos de 
atendimento ao cliente.  
 
 

 
 
 



 
 
 
 

Acima de tudo, mantenha a equipe calma e otimista. 
Juntos, podemos combater a propagação desse vírus e salvar muitas vidas. 



Esse guia é uma iniciativa da Cozil,  
empresa especializada em cozinhas profissionais.  

 
Visite nosso site e saiba mais sobre nós. 

Lá temos conteúdos bem interessantes sobre o mercado food service, cozinhas 
profissionais e informações técnicas sobre  

todos os equipamentos mencionados nesse guia.  


