
 

 

PROTOCOLO INICIAL  

 Ofertar um treinamento de boas práticas, em tempos de COVID-19, para 

os profissionais nutricionistas que atuam na alimentação escolar 

capacitarem de forma adequada e segura as merendeiras e auxiliares de 

serviços gerais; 

 Capacitar as merendeiras, bem como todos os funcionários envolvidos 

no porcionamento de refeições, sobre práticas adequadas de 

higienização e comportamento;  

 Participação do profissional Nutricionista no Comitê Municipal de 

Gerenciamento da Pandemia de COVID-19; 

 Definir um funcionário responsável para monitoramento das orientações, 

conferência de higiene, uso de máscaras, organização de filas, 

delimitação de espaço, etc.; 

 Disponibilizar os EPI’s necessários para total proteção dos funcionários: 

máscaras, luvas plásticas descartáveis para o porcionamento das 

refeições e uniformes para merendeiras e funcionários, apresentados no 

item abaixo;  

 EPI´s necessários para merendeiros e serventes: Calça comprida, sapato 

de segurança, touca descartável, jaleco e avental de napa para realizar 

higienizações com produtos de limpeza; 

 Disponibilizar máscaras para proteção a todos os alunos e funcionários, 

durante todo o período de permanência na escola, conforme 

recomendação de uso, de 2 em 2hrs ou conforme umedecer; 

 Recomendar que os trabalhadores não voltem para suas casas com seus 

uniformes de trabalho; 

 Mão-de-obra em quantidade suficiente para a realização de todas as 

etapas de cuidados especiais para COVID-19; 

 Orientar alunos e trabalhadores a não partilhar alimentos e não utilizar os 

mesmos utensílios, como copos, talheres, pratos, entre outros;  

 Recomendar alunos e funcionários, para que alimentos externos não 

entrem na unidade escolar;  

 Monitorar ou identificar os trabalhadores com sintomas compatíveis com 

a COVID-19, Em ocorrência de casos suspeitos ou confirmados, orientar 

os trabalhadores a procurar atendimento médico e afastá-los;  

 Afastar todos os trabalhadores e alunos que tiveram contato no mesmo 

ambiente com a pessoa contaminada com COVID-19; 

 Seguir a etiqueta da tosse, que orienta que ao tossir ou espirrar, deve-se 

cobrir o nariz e a boca com um lenço descartável, descartá-lo 

imediatamente e realizar higienização das mãos. Caso não tenha 



 

disponível um lenço descartável cobrir o nariz e a boca com o braço 

flexionado; 

 Manter afastados todos os funcionários ou alunos que pertencem ao 

grupo de risco; 

 Desativar os bebedouros das escolas, e incentivar os alunos a trazerem 

garrafinhas de água particulares ou proporcionar copos descartáveis. 

 

PROTOCOLO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR 

 Obrigatório o uso de máscaras, durante todo o turno de trabalho, 

principalmente no preparo, porcionamento e distribuição das refeições; 

 Lavatório da cozinha provido de sabonete líquido, toalha descartável, 

álcool 70% ou preparações antissépticas similares; 

 Intensificar a higienização das mãos e antebraços, principalmente, antes 

e depois de manipular os alimentos, após tocar o rosto, nariz, olhos e 

boca, e após utilizar sanitários;  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Higienizar e desinfetar corretamente todos os alimentos que chegam à 

escola: 

 Organizar uma área separada para recebimento dos alimentos antes da 

higienização; 



 

 Ao manusear os alimentos antes e durante a higienização, utilizar EPI’s; 

 Não fazer outros procedimentos ou tocar em outros utensílios/alimentos 

no processo de higienização; 

 Os produtos não perecíveis que possuem embalagens plásticas: 

1. Higienizar com água e sabão; 

2. Secar com pano seco limpo; 

3. Borrifar álcool 70%. 

 Higienização de Hortifrutis – APENAS SALADAS CRUAS E FRUTAS: 

1. Lavar a fruta ou hortaliça em água corrente; 

2. Retirar as partes não comestíveis (talos que não são próprios 

para consumo); 

3. Deixar de molho em solução clorada por 15 minutos: 1 colher 

de sopa rasa de água sanitária (10ml) para cada litro de 

água. Exemplo: Para 10 litros de água, diluir 10 colheres de 

sopa de água sanitária; 

4. Enxaguar bem em água corrente com o uso de luvas 

descartáveis. Após o descarte das luvas, lavar as mãos;  

 Intensificar a frequência de higienização de superfícies (mesas, cadeiras, 

maçanetas, superfícies do buffet/panelas e balcões), bem como, os 

procedimentos de higiene da cozinha e do banheiro; 

 Atualizar o Manual de Boas Práticas e os Procedimentos Operacionais 

Padronizados das unidades escolares, de forma a adequá-los para o 

combate a disseminação do COVID-19; 

 O responsável técnico Nutricionista deverá elaborar os procedimentos 

operacionais padronizados (POP’s) para cada setor da alimentação das 

escolas, ou seja, os procedimentos que devem ser adotados para a 

higienização, passo a passo, de cada um dos equipamentos e utensílios 

presentes nas cozinhas, em cada unidade escolar; 

 Os saneantes utilizados para desinfecção de alimentos e superfícies 

devem ser regularizados pela ANVISA, e o modo de uso deve seguir as 

instruções descritas nos rótulos dos produtos;  

 Não permitir entrada de entregadores e outros trabalhadores externos no 

local de manipulação dos alimentos; 

 Manter a cozinha ventilada naturalmente, sempre que possível; 

 Distanciamento entre as merendeiras e demais funcionários de 1,5 

metros, bem como, dos alunos. 



 

 

PROTOCOLO PARA O PORCIONAMENTO 

 Programar a utilização de refeitórios com apenas 1/3 da capacidade por 

vez, com distanciamento de 1,5m entre os alunos; 

 As marcações de distanciamento devem ser nos bancos dos refeitórios, 

bem como, no chão para as filas do refeitório respeitando o espaçamento 

de 1,5m entre os alunos; 

 Independentemente de a alimentação escolar ser servida em refeitório ou 

em sala de aula, deve-se intensificar a higienização das bancadas, 

mesas, cadeiras, maçanetas e balcões, antes e depois do porcionamento; 

 Disponibilizar álcool 70% na entrada do refeitório ou início da fila, antes 

do porcionamento e na cozinha; 

 O porcionamento dos alimentos deve ser feito exclusivamente pelas 

merendeiras, que devem estar utilizando luvas, máscara, e todos os EPI’s 

necessários para evitar contaminação, portanto, evitar que os próprios 

alunos se sirvam; 

 Os alunos deverão utilizar a máscara durante todo o porcionamento, 

sendo retirado apenas para fazer as refeições;  

 Caso haja repetição, a mesma deverá ser em um utensílio limpo e não no 

que o aluno estava fazendo a refeição; 

 Sinalizar o chão durante o porcionamento, para evitar a aproximação dos 

alunos com as panelas ou buffet; 

 Os talheres que serão utilizados para a alimentação dos alunos, devem 

ser desinfetados e dispostos em um recipiente fechado, e serão 

manuseados apenas por um funcionário treinado com os devidos 

cuidados de higienização e que distribuirão os talheres para cada aluno; 

 Higienizar corretamente os utensílios após o porcionamento: lavar com 

água quente e sabão e borrifar álcool ao final; 

 Manter ventilado a cozinha e o refeitório sempre que possível. 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS KITS APÓS RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS 

 

 Caso as Secretarias Municipais de Educação continuem com a 

distribuição dos kits de alimentos para os alunos, devem ser adotados os 

seguintes procedimentos, tanto ao montar os kits nas escolas, quanto 

para as famílias ao chegar em casa com os kits, a fim de evitar 

contaminação ou disseminação do Coronavírus: 



 

ORIENTAÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO DOS ITENS RECEBIDOS AOS 

RESPONSÁVEIS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 

• Lavar as embalagens com água e sabão e secar; 

• Borrifar álcool 70% e aguardar secar naturalmente. 

 

 

 


