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Com o impulsionamento do delivery, devido a Pandemia 

causada pelo Corona Vírus, causou uma preocupação maior 

nos profissionais da área de segurança de alimentos 

relacionada aos imediatos cuidados redobrados que precisam 

ter as cozinhas com a forma mais correta e reforçada de 

manipulação de alimentos, armazenamento, recebimento e entrega. Sabe-se que não 

existe ainda relação entre contaminação do vírus e alimentos, mas estudos relatam 

sobre o tempo viável do vírus onde ele se mantem vivo em superfícies e em algumas 

embalagens de papelão, enlatados, papel etc. Pensando nisso, vamos abordar nesse 

BOLETIM todos os cuidados necessários que precisam ser tomados em relação ao 

delivery e sua casa. 

 

 Recebendo Delivery: 

 

1. É importante verificar se sua embalagem veio bem vedada; 

2. Tente pedir ao entregador para que deixe sua encomenda na portaria (caso 

você more em prédio), para que não tenha contato.  

3. Tente pagar via online, caso não seja possível, manter a distância exigida, e 

preferir pagar sempre em cartão.  

4. Ao entrar em casa higienizar as mãos e retirar da embalagem original e 

transferir para o recipiente limpo e em seguida fazer novamente a higienização 

com água e sabão. Lembre-se também de higienizar a superfície de apoio das 

embalagens! 
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5. Bebidas em garrafas de vidro ou plásticas higienizar em água corrente, sabão e 

secar no papel toalha. 

6. Finalize sempre com a higienização das suas mãos!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recebendo feira do Supermercado: 

 

1- Frutas, verduras, legumes e folhagens higienizar individualmente com água 

corrente e em seguida uma dosagem 1 colher de sopa de água sanitária para cada 2 

litros de água, as folhas precisam ser higienizadas uma a uma com o talo para cima e 

em seguida colocar em 15 min na solução clorada. Antes de guardá-las fazer 

higienização na geladeira com detergente e água. 

2- O mesmo deve ser com latas lavar individualmente com sabão e água e recolher 

imediatamente os sacos plásticos vindo de fora e descartar, a cada troca de atividade 

devemos fazer a higienização das mãos. 

3- Manter limpos todos os utensílios de casa como pratos, talheres, copos e ideal 

nessa fase não fazer o compartilhamento, separar para cada membro. 
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4- Lembrar que não existe comprovação científica que o vírus pode ser passado 

através do alimento, mais por via das dúvidas, vamos evitar qualquer tipo de risco! 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

CUIDE DE VOCÊ E DA SUA FAMÍLIA! 


