
Ponto fixo de venda
bares, restaurantes, lanchonetes, 
pizzarias com salão

Se possível, aumente a 
ventilação dos ambientes 

principalmente da cozinha e 
do salão. Caso o negócio 
tenha ar-condicionado, os 

filtros devem estar limpos e 
com a manutenção em dia.

Recomenda-se o uso de 
organizadores de fila 

direcionados aos clientes em 
fluxo obrigatório, permitindo 
o distanciamento entre um 

cliente e outro.

Sempre que possível, 
disponibilize dispensadores 
de parede, de mesa, tótens 

ou similares abastecidos 
com álcool gel 70% para uso 

dos clientes durante 
permanência no 
estabelecimento.

Cardápios, quando 
existentes, devem ser 

produzidos em materiais 
de fácil limpeza, materiais 

descartáveis ou serem 
disponibilizados 

virtualmente.

Recomende a todos 
os clientes que ao 
chegar, e ao sair do 
empreendimento, 

lavem as mãos.

Retire sachês e 
molhos de cima das 
mesas. Deixe que os 

clientes solicitem 
conforme a 

necessidade.

Se possível, 
implemente ou 

aumente a prática da 
entrega direta por 

delivery. 

BOAS PRÁTICAS 
PARA ADOTAR 
POR CONTA DA 
pandemia



Vendas por encomenda e delivery
marmitas, bolos, salgados, doces

Adote a opção de entrega 
“sem contato” e deixe à 

disposição do cliente. A ideia 
aqui é que o entregador 
deixe o pedido na porta 
evitando o contato entre 

entregador e cliente.

Providencie máscaras e 
álcool gel 70% para os 

entregadores, com 
orientação de uso antes e 

durante a entrega dos 
pedidos. 

Oriente seu cliente a utilizar 
meios digitais para 

pagamento. Caso contrário, 
solicite ao cliente que 

coloque o dinheiro em um 
saquinho fechado. Faça o 

mesmo com o troco. E entre 
uma entrega e outra 

higienize a maquininha com 
álcool gel 70%.

Recomende que o seu 
cliente lave as mãos ao 

retornar para casa com o 
pedido. E oriente ao 

entregador que passe 
álcool gel 70% entre uma 

entrega e outra.

Utilize as redes sociais 
para divulgar um vídeo ou 
fotos dos procedimentos 
adotados para garantir a 
segurança dos clientes.

Todas as vezes que o 
box/caixa térmica 

retornar ao restaurante, 
ele deve ser higienizado 
com detergente neutro 

e álcool 70%.

Reforce os cuidados no preparo e 
acondicionamento dos alimentos 

nas embalagens. Depois de 
fechar as sacolas e pacotes, 

coloque selos de segurança para 
garantir que o pedido chegue até 

o cliente sem violação e ele se 
sinta seguro para consumir.

Esteja atento aos 
horários de maior 

venda e concentre o 
seu serviço nestes 

momentos.


