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Todos os produtos
devem ser

regulamentados pela
Anvisa!

Higienização rotineira de: campainha, maçanetas,

Fixação de um dispensor de álcool em gel na entrada
da escola;
Reabastecer frequentemente os dispensores com
papel toalha, sabonete e álcool em gel;        
Desativar bebedouros;  
Manter ambientes ventilados; 
Uso  OBRIGATÓRIO de EPIs: luvas, máscara, avental (é
necessário que as auxiliares de serviço geral e
merendeiras façam a troca de roupa ao entrarem nas
dependências da escola), sapatos fechados, touca
(para merendeiras).
Respeitar distanciamento de pelo menos 1,5 metros
entre uma pessoa a outra;
Manter cabelos sempre presos, e evitar usar objetos
de uso pessoal como brincos, anéis e relógios;
Não compartilhar objetos de uso pessoal;
Não manusear aparelhos celulares enquanto estiver
nas atividades laborais;

        

banheiros, dispensores de álcool em gel e sabonetes,
corrimãos, fechaduras, interruptores, aparelhos de
telefone, teclado, mouse, cadeiras, controle remoto,
torneiras;·        

Durante a limpeza, o piso não deve ser varrido a

A limpeza deve ser sempre realizada em sentido

Comece a limpeza das áreas menos sujas para as

Inicie a limpeza pelas paredes, vidros, superfícies,
objetos, e por último os pisos;

     

seco, pois as partículas contaminadas podem subir e se
aderir às superfícies, portanto deve-se fazer a
varredura úmida;

único, nunca em movimentos circulares;

mais sujas; 

Tendo em vista a crise sanitária vivenciada hoje,
caudada pelo vírus do tipo corona, SARS Cov - 2 fez-
se necessária a suspensão das aulas presenciais em

todo o país.
Entretanto, o momento atual é de produção de um
plano de retomada presencial ao espaço escolar,
considerando todas as medidas já adotadas pelo

Ministério sa Saúde de segurança sanitária e
protocolos de biossegurança.

Planejamento e
preparação para uma

reabertura segura

Não toque no seu rosto e
cabelo se estiver

Evite tocar a parte da
frente da máscara; quando

A troca de máscaras deve
ser

QUANDO ESTIVER USANDO
OS EPIs  

utilizando luvas;
     

for remove-la, retire ela pelas
tiras;

realizado a cada 4 horas

      
Produtos que devem ser utilizados para limpeza
geral: detergentes, multiuso;   
Produtos que devem ser utilizados para desinfeção
de superfícies: hipoclorito de sódio 1%, quaternário de
amônia, álcool 70%;

Contexto Geral

MEDIDAS NECESSÁRIAS DENTRO DO AMBIENTE
ESCOLAR 

METODOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO GERAL

EPIs
O funcionário deve

usar EPIs 
sempre que: realizar

os
serviços de limpeza,

desinfeção, produção
e distribuição de

alimentos;

Limpeza dos
banheiros

Não esqueça de
limpar: válvula de

descarga,
torneiras, maçanetas,

dispensores de
sabonete, toalha e

álcool em gel, lixeiras

"O retorno das atividades não significa o
relaxamento do risco de adoecimento pela

Covid-19, portanto se justifica a manutenção da
vigilância e monitoramento de risco, ao menos
até dezembro de 2020, pois, enquanto durar a
Emergência em Saúde Pública de importância

nacional, há risco de adoecimento e novos surtos
(BRASIL, 2020)"



METODOS DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO DA
COZINHA

A cozinha deve ser higienizada ao início e

A higienização deve ser feita também nos

Após a limpeza das superfícies deve ser feita a

Não deve ser utilizado método de varredura a

Todos os utensílios de cozinha devem ser lavados

As louças não devem ser secadas com toalha de

Itens como maçanetas, torneiras, interruptores,

termino das atividades;      

intervalos de cada atividade, afim de manter o ambiente
limpo e organizado; 

desinfecção utilizando hipoclorito 1%, ou álcool 70 %
liquido.

seco;        

com água e sabão.     

pano;     

puxador de geladeira, armário, freezers, fogão, devem ser
higienizados rotineiramente;    

DURANTE O RECEBIMENTO DAS
MERCADORIAS

Caixas de leite e embalagens de plástico:
- umidecer um pano limpo com álcool 70% e passar sob

as superfíceis dos objetos

Frutas, legumes e verduras
- higienizar em água corrente e posteriormente imergir os

alimentos em uma solução de água com hipoclorito de
sódio

(para cada 1 colher de hipoclorito, diluir em 1 litro de
água)

-Aguardar 5 minutos, retirar os alimentos e enxaguar
novamente em água corrente.

Carnes, queijos
- trocar os sacos plásticos recebidos do fornecedor

Ovos
- retirar da embalagem original, e armazenar em um pote

na geladeira

HIGIENIZAÇÃO DOS ALIMENTOS
Frutas, legumes e

verduras devem ser higienizados em água corrente,
sendo posteriormente imersos

em uma soluça de água com hipoclorito de sódio!
Antes de higienizar,

verificar as recomendações da embalagem do produto
para fazer a diluição

correta.

Os refeitórios não serão utilizados durante este

As refeições serão servidas dentro das salas de

Solicitar que os alunos guardem todo o material
que está sob a mesa;
Higienizar as mesas com álcool 70% e papel
descartável;
Os pratos serão entregues individualmente na
mesa de cada aluno;
Todos os talheres servidos devem se entregues
individualmente  ás crianças;
Orientar que os alunos permaneçam de máscara
até o horário de iniciar a refeição;
No transporte do alimento e utensílios até a sala é
necessário garantir que as refeições estejam
devidamente protegidas
Durante a distribuição dos alimentos, o servidor

Ao termino da distribuição, todos os itens

Retirar o lixo da cozinha logo aapós o termino da
distribuição; 

      

momento de pandemia;

aula;

deve estar usando todos os EPIs apropriados (touca,
luvas, sapato fechado, máscara);

utilizados (pratos, talheres, carrinho de distribuição)
deverão ser limpos e higienizados;

DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional (ABRALIMP) -Manual de
procedimentos de limpeza durante a pandemia, 2020;

BRASIL, Secretaria de Educação Superior, Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica - Protocolo de Biossegurança para retorno das atividades nas

instituições federais de ensino- Versão 02, atualizada em 2 de junho de 2020
BRASIL, Protocolo de biossegurança para retorno das atividades nas instituições

federais de ensino, 2020.
BRASIL, Fundo nacional de desenvolvimento da educação, Programa nacional da
alimentação escolar- Recomendações para execução do Programa Nacional de

Alimentação Escolar no retorno presencial as aulas durante a pandemia de Covid-
19: educação alimentar e nutricional e segurança dos alimentos, 2020.

REFERÊNCIAS

1- Retire as luvas puxando a primeira pelo lado externo
do punho com os dedos da mão oposta;

2- Segure a luva removida com a outra mão enluvada;

3- Toque a parte interna do punho da mão enluvada 
 com  o dedo indicador oposto (sem luvas) e retire a

outra luva;

4- Lave imediatamente as mãos com água e sabão,
podendo complementar com a desinfecção com  álcool

em gel ou solução alcoólica 70%

TECNICA CORRETA DE RETIRADA DAS LÚVAS




