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MANUAL DE BOAS
PRÁTICAS COVID-19
para o setor do Turismo nos Açores

CAPÍTULO 2.
RECOMENDAÇÕES
ESPECÍFICAS PARA A
RESTAURAÇÃO E SIMILARES

• U
 tilização de apenas até 2/3 da lotação máxima definida para a sala, promovendo o rearranjo das mesas, de modo a permitir o distanciamento de 2 metros
entre mesas e entre pessoas que não façam parte da mesma família ou grupo;
• R
 ecomenda-se passar a haver marcação ou reservas prévias, de modo a gerir
os fluxos de clientes e evitar filas no exterior;
• A
 ssegurar que os clientes não ficam sentados frente a frente, exceto se pertencentes à mesma família ou grupo;
• Recomenda-se a limitação de grupos por mesa a não mais do que 20 elementos;*
• O
 s fluxos de entrada, saída, zona de pagamento, área de pedidos ao balcão e
circulação devem estar definidos (preferencialmente de sentido único) e com
sinalização (por ex: marcação no chão), salvaguardando sempre 2 metros de
distância entre clientes;
• N
 os pedidos ao balcão deve garantir-se uma distância física segura, sempre
que possível, 2 metros, entre colaboradores e clientes, recorrendo-se, quando
adequado, à colocação de barreiras físicas de proteção;
• É
 aconselhável que a higienização das mãos seja efetuada através da lavagem
com água e sabão. Contudo, deverá existir solução antisséptica de base alcoólica (SABA) em locais de passagem frequente (ex.: entrada dos restaurantes,
zona de pagamento, entrada e saída das instalações sanitárias, entrada e saída dos locais de laboração), e incentivar o seu uso (através, por exemplo, de
pósteres);

*ATUALIZAÇÃO 2 DE JULHO

2.1 INSTALAÇÕES,
EQUIPAMENTOS
E OPERAÇÃO

• U
 tilizar ementas em acrílico, ardósia ou outro material facilmente lavável e
desinfetável após cada manuseamento dos clientes. De preferência deverão
recorrer a ementas que não sejam manuseadas pelos clientes (ex: digitais);
• A
 s toalhas, corre-mesas ou individuais deverão ser em material que possa ser
higienizado e desinfetado após cada utilização. As toalhas em tecido devem
ser substituídas e lavadas após cada utilização. As toalhas em papel são admissíveis se descartáveis após cada utilização;
• T
 alheres, copos e pratos devem ser lavados com detergente e a alta temperatura (80-90º) em máquina de lavar, sendo colocados posteriormente em local
fechado e de acesso exclusivo ao staff. A mise-en-place é efetuada após os
clientes se sentarem à mesa;
• A
 s zonas de pagamento devem ter barreiras de acrílico e deve-se sensibilizar/
colocar sinalética para os clientes usarem meios de pagamento automático,
de preferência “contactless” ou por telemóvel (ex: MB WAY). Esta informação
pode estar afixada ao público ou ser uma informação a constar, por exemplo,
do menu. Sempre que tal seja possível, é recomendável o pagamento ser feito na própria mesa. Os TPA’s - terminal de pagamento automático, por serem
equipamentos de contacto frequente devem ser desinfetados com frequência
e entre cada utilização (de preferência à frente do cliente, e antes da sua utilização);

• O
 s utensílios de utilização comum (ex: temperos para saladas, molhos, saleiros e cestos de pão) devem ser retirados das mesas. Esses produtos podem ser
servidos pelo colaborador em doses individuais, evitando a utilização de embalagens de plástico. Quando não seja possível evitar a utilização de utensílios
de uso comum, poderão ser cedidos a pedido, devidamente lavados e desinfetados após cada utilização, por cada cliente, e guardados em local fechado;
• A
 ssegurar uma boa ventilação e renovação frequente de ar nas áreas do restaurante, por exemplo através da abertura de portas e janelas. Em caso de utilização de ar condicionado, esta deve ser feita em modo de extração e nunca
em modo de recirculação do ar. O equipamento deve ser alvo de uma manutenção adequada (desinfeção por método certificado);
• Os eventos em regime de “self-service” estão desaconselhados;
• N
 os buffets, as refeições podem estar em exposição, mas devidamente protegidas (de preferência com barreira de acrílico), garantindo que os clientes não
contactam diretamente com a comida e utensílios e que, portanto, são servidos por um colaborador. Caso seja mais prático, as refeições podem já estar
em doses individuais, mas sempre sem acesso direto por parte dos clientes;
• D
 eve ser reforçado o cumprimento de todas os procedimentos previstos no
âmbito do HACCP;
• G
 arantir que as instalações sanitárias são usadas por uma única pessoa de
cada vez e que existem meios de desinfeção entre usos, à disposição dos próprios clientes. Nos casos em que tal limitação não seja adequada, deverá ser
assegurado o distanciamento físico de 2 metros entre clientes;

2.2 MEDIDAS DE PROTEÇÃO
ESPECÍFICAS

• U
 so de máscara obrigatório para o staff. A equipa de cozinha que esteja responsável pela confeção poderá remover a máscara;
• U
 so de máscara obrigatório para os clientes enquanto estão a circular no estabelecimento. Uma vez sentados na sua mesa, poderão retirar as máscaras.
Para não se rejeitarem clientes que não tenham máscara, poderá ser equacionada a disponibilização/venda de máscara à entrada do estabelecimento;
• D
 everão ser estabelecidos horários de receção de produtos e materiais desfasados das horas de maior afluência de clientes. Os colaboradores deverão
utilizar bata descartável e higienizar as mãos, antes e após fazerem a receção
dos produtos e materiais. Podem também ser utilizadas luvas descartáveis;
• O
 fardamento e os sapatos dos colaboradores devem ser exclusivos para o local
de trabalho. A farda deve ser lavada diariamente no próprio estabelecimento,
com um programa de pré-lavagem, lavagem a temperatura de 60 a 90ºC, seguido de um ciclo de desinfeção química também em máquina. Quando não
for possível lavar no estabelecimento, a farda deve ser colocada num saco
plástico fechado, que só deverá ser aberto imediatamente antes da colocação
na máquina de lavar roupa. O saco deve ser imediatamente colocado no lixo e
a farda lavada de acordo com as instruções já referidas;

2.3 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

• D
 efinir um reforço do plano de limpeza e higienização das instalações (de
acordo com a circular informativa CINF/2020/20 de 23 de Março);
• A
 frequência de limpeza deve ser aumentada e não basta cumprir os horários
de limpeza previamente definidos;
• A
 utilização de materiais de limpeza e desinfeção reutilizáveis é admissível
desde que assegurada a sua lavagem e desinfeção entre usos. Em todo o caso,
é recomendável assegurar-se stock de materiais de limpeza de uso único, sobretudo toalhetes de limpeza humedecidos em desinfetante;
• Assegurar stock de equipamentos de proteção individual para o staff;
• D
 esinfetar pelo menos 6 vezes por dia, e com recurso a detergentes adequados, todas as zonas de contato frequente (por exemplo, maçanetas de portas,
torneiras de lavatórios, mesas, bancadas, cadeiras, corrimãos, telefones etc.);
• D
 esinfetar pelo menos 2 vezes por dia, e com recurso a agentes adequados definidos na supracitada circular, todas as zonas (ex.: chão, zonas de atendimento,
balcões, gabinetes de atendimento, áreas de espera, teclados do computador,
telefones, corrimãos, etc.);
• A
 pós desocupação de uma mesa, a mesa e as cadeiras devem ser limpas e desinfetadas;
• A
 s instalações sanitárias devem ser lavadas e desinfetadas, preferencialmente,
com produto que contenha na composição detergente e desinfetante, porque
é de mais fácil aplicação e desinfeção. A frequência de limpeza deve ser, no
mínimo, 3 vezes ao dia;
• O
 s colaboradores que limpam as áreas de alimentação não devem ser os mesmos que limpam as instalações sanitárias. Caso não seja possível, deverá ser
assegurada a mudança de EPI’s.

