
 

 

 

PROTOCOLO SANITÁRIO PARA FLEXIBILIZAÇÃO DA QUARENTENA 

BARES, RESTAURANTES E SIMILARES 
 

RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA TODOS OS SETORES: 

• Utilização de máscaras de todos os funcionários eentregadores; 
• Disponibilizar álcool em gel 70% para funcionários e clientes, 
especialmente na entrada do estabelecimento e nos locais de pagamento; 
• Intensificar a rotina de limpeza e desinfecção (álcool 70%, fricção por 
20 segundos) de balcões, vitrines, mesas, cadeiras, maçanetas, torneiras e 
objetos de uso coletivo;  
• Respeitar distanciamento entre as pessoas; 
• Dispor de talheres e copos descartáveis, como alternativa no caso de 
exigência do cliente; 
• Lavar e trocar os uniformes diariamente; 
• Oriente seus funcionários que ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o 
nariz usando os braços ou lenço descartável, evitando usar as mãos. Se 
usar, lave com água e sabão; 

 

RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS POR SETOR: 

RESTAURANTES:  

- Ocupação de 50% do salão; 

- Realizar a alternância de mesas 

- Manter no caixa o distanciamento de 2m entre as pessoas; 

 

PIZZARIA: 

- Ocupação de 50% do salão; 

- Realizar a alternância de mesas 

- Manter no caixa o distanciamento de 2m entre as pessoas; 

 

SORVETERIA: 

- Se não houver mesas: 1 pessoa a cada 4m2 



 

- Se houver mesas, ocupação de 50% do salão; 

- Realizar a alternância de mesas 

- Manter no caixa o distanciamento de 2m entre as pessoas; 

 

BARES:  

- Se não houver mesas: 1 pessoa a cada 4m2 

- Ocupação de 50% do salão; 

- Realizar a alternância de mesas 

- Manter no caixa o distanciamento de 2m entre as pessoas; 

 

CONVENIÊNCIAS:  

- Se não houver mesas: 1 pessoa a cada 4m2 

- Ocupação de 50% do salão; 

- Realizar a alternância de mesas 

- Manter no caixa o distanciamento de 2m entre as pessoas; 

 

LANCHONETE E PASTELARIA: 

- Se não houver mesas: 1 pessoa a cada 4m2 

- Ocupação de 50% do salão; 

- Realizar a alternância de mesas 

- Manter no caixa o distanciamento de 2m entre as pessoas; 

 

ADEGAS 

- Distanciamento de 2m entre as pessoas 

- Proibida consumação no local. 

 

 



 

 

TRAILERS 

- Distanciamento de 2m entre as pessoas 

- Proibida consumação no local. 

 

CAFÉS, CASAS DE BOLO E DOCERIAS 

- Se não houver mesas: 1 pessoa a cada 4m2 

- Se houver mesas, ocupação de 50% do salão; 

- Realizar a alternância de mesas 

- Manter no caixa o distanciamento de 2m entre as pessoas; 

 


