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Introdução

-------------------------------------------------------------------------------------------------Frente ao novo cenário que dispõe esta emergência sanitária global e seu impacto econômico
e social na atividade turística, o Ministério de Turismo e Esportes da Nação junto ao Instituto
de Qualidade Turística Argentina (ICTA, na sigla em espanhol), a Câmara Argentina de Turismo
(CAT), a Associação de Hotéis de Turismo (AHT), a Associação de Hotéis, Restaurantes,
Confeitarias e Cafés (AHRCC), a Federação Empresária Hoteleira Gastronômica da República
Argentina (FEHGRA), e as províncias através do Conselho Federal de Turismo elaboraram o
“Protocolo COVID-19 para Estabelecimentos gastronômicos”.
As normas contidas neste protocolo seguem as recomendações estabelecidas pelo Ministério
de Saúde da Argentina, oferecendo diversas medidas e ações específicas para enfrentar a
situação atual e ajudar na recuperação da atividade. Seu principal objetivo é resguardar a saúde
e o bem-estar de trabalhadores e turistas.
Atualmente, nos encontramos perante uma pandemia (epidemia que se propaga em escala
mundial) provocada por um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, que foi descoberto recentemente
e causa a doença COVID-19.
De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 80% das pessoas infectadas
se recupera da doença sem necessidade de tratamento hospitalário, 15% são casos moderados
com internação e 5% requer internação em terapia intensiva. As pessoas idosas e as que sofrem
de afecções médicas prévias como hipertensão arterial, problemas cardíacos, pulmonares,
diabetes ou câncer têm mais probabilidades de apresentar quadros graves.
O vírus se transmite de uma pessoa a outra através das gotas de Flügge, procedentes das vias
respiratórias, que são expelidas quando a pessoa infectada tosse, espirra ou fala e por contato
com as mãos, superfícies ou objetos contaminados. Por esse motivo, é importante manter a
distância mínima estabelecida e tomar as precauções de contato.
Na Argentina, o Presidente da Nação, Dr. Alberto Fernández assinou no dia 12 de março de
2020 o Decreto de Necessidade e Urgência N° 260 que contempla a ampliação da Emergência
Sanitária (estabelecida pela Lei N° 27.541) em virtude da pandemia declarada pela OMS.
De maneira complementar, uma série de decretos e normas foram ditados devido a que a
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dinâmica de transmissão do vírus adquiriu características diferentes em cada província.
O Decreto 520/2020 estabelece que para todas aquelas regiões onde não existe circulação
comunitária de SARS-CoV-2 comece a reger o “Distanciamento Social, Preventivo e Obrigatório”,
ao mesmo tempo que prorroga a medida de “Isolamento Social, Preventivo e Obrigatório”
para as pessoas que residam nos aglomerados urbanos em que há transmissão comunitária
do vírus SARS-CoV-2 ou que não cumpram com os parâmetros epidemiológicos e sanitários
estabelecidos.
Nesta etapa, mantém-se a exigência de um sistema de monitoramento permanente da situação
que permita acompanhar a evolução da epidemia em cada área geográfica, em função de um
conjunto de indicadores dinâmicos e criteriosamente selecionados com bases científicas, tanto
para o “distanciamento social, preventivo e obrigatório” quanto para o “isolamento social,
preventivo e obrigatório”.
O decreto mencionado estabelece que o distanciamento social interpessoal de DOIS (2) metros
junto à utilização de máscaras, a higiene respiratória, das mãos e de superfícies são medidas
preventivas para reduzir a transmissão inter-humana do SARS-CoV 2.
A medida rege de 8 a 28 de junho de 2020, inclusive, e prorroga até a mesma data a vigência do
Decreto N° 297/20, que estabelece o “isolamento social, preventivo e obrigatório”.
O objetivo desta norma é adotar medidas para conter o impacto da epidemia em cada jurisdição
e, ao mesmo tempo, facilitar a habilitação de atividades econômicas de maneira paulatina.
O cumprimento das medidas preventivas, bem como o rápido reconhecimento de sinais e
sintomas junto ao diagnóstico precoce, isolamento, atendimento oportuno de casos suspeitos
e confirmados, além do cuidado de seus familiares, conviventes e outros contatos próximos
constituem estratégias centrais para conseguir controlar a pandemia.
Cada jurisdição instrumenta as medidas que considera necessárias em seu território; a situação
merece que sejam assumidas responsabilidades compartilhadas entre os diferentes níveis do
Estado, as organizações da sociedade civil, a comunidade e cada habitante do país, dado que as
ações de cada indivíduo, empresa, instituição ou organismo geram impacto nos resultados coletivos.
Em função da normativa vigente, espera-se que este protocolo estabeleça os critérios comuns
para que as autoridades jurisdicionais implementem seus próprios instrumentos, desde que os
mesmos garantam as recomendações e normas estabelecidas, contribuindo para uma “nova
normalidade” na forma de fazer turismo.
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ALCANCE
O documento está organiza em dois capítulos. O primeiro, “Nomenclatura e medidas gerais”,
contém as recomendações estabelecidas pelo Poder Executivo Nacional e o Ministério de Saúde
vigentes em relação a medidas preventivas, definição e ações para garantir o distanciamento
social ou distância de segurança, procedimentos para a higiene respiratória e das mãos, além da
desinfecção de superfícies e ambientes.
O segundo capítulo, “Particularidades”, oferece as normas particulares de aplicação em
estabelecimentos gastronômicos enquadradas nas recomendações mencionadas no artigo
precedente e atendendo à especificidade da atividade.
As recomendações e normas estabelecidas neste protocolo terão sua aplicação sujeita à fase
em que se encontre e as medidas vigentes em cada jurisdição.
Desta forma, são oferecidas diversas medidas e ações específicas para enfrentar a situação
atual e ajudar na recuperação da atividade. Seu principal objetivo é resguardar a saúde e o
bem-estar das pessoas em geral, trabalhadores, trabalhadoras e turistas. É imprescindível
que aqueles que fazem parte da cadeia de valor do turismo se preparem para uma nova etapa
pós-COVID-19, em que a forma de viajar, de fazer turismo e as novas condutas de consumo
conduzirão a uma “nova normalidade”. Este novo cenário para o sector exige revisar e atualizar
de maneira integral as gestões operativas de cada serviço.

OBJETIVOS
· Dar resposta às necessidades do setor afetado pelas medidas que restringem sua atividade.
· Implementar medidas para garantir a saúde das pessoas.
· Controlar e evitar a propagação do vírus.
· Acompanhar as medidas sociais que as autoridades recomendem ou estabeleçam.
· Garantir a continuidade da atividade turística.

PÚBLICO DESTINATÁRIO
O Protocolo COVID-19 para Estabelecimentos Gastronômicos destina-se a todos aqueles
estabelecimentos que oferecem serviços de gastronomia no território nacional, com o objetivo
de assegurar em todos os pontos críticos da oferta, a prevenção da propagação do vírus na
comunidade e o acometimento dos trabalhadores e das trabalhadoras de todo o setor.
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CAPÍTULO 1

Nomenclatura e
medidas gerais
-------------------------------------------------------------------------------------------------A seguir, serão relacionadas as principais definições sanitárias dispostas nas “Recomendações
para o desenvolvimento de protocolos durante a pandemia”, do Ministério de Saúde da Argentina,
com data de 26 de maio de 2020. O documento completo pode ser acesso aqui: http://www.
msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001961cnt-covid19-recomendacionespara-el-desarrollo-de-protocolos-en-el-marco-de-la-pandemia.pdf

1.1. MEDIDAS DE PREVENÇÃO
Colocar, em lugares facilmente visíveis, informações sobre as medidas de distanciamento social,
a adequada higiene respiratória e das mãos e as recomendações perante a presença de sintomas
suspeitos de COVID-19. Isso também deve ser complementado com outras modalidades
(informações na página da Web, redes sociais, por e-mail ou telefone, entre outras) para informar
os trabalhadores sobre as medidas de higiene e segurança adotadas pela instituição.
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/prevencion
Quanto às características da definição de caso, a mesma se estabelece de maneira dinâmica no
site: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso

1.1.2. DISTANCIAMENTO SOCIAL
a) As medidas estabelecidas pelo Ministério de Saúde da Argentina determinam uma distância
mínima entre pessoas de 2 metros como ideal e de 1,5 metro como aceitável. Esta medida se
aplica tanto aos trabalhadores quanto ao público que assista ao estabelecimento (clientes,
fornecedores etc.).
As normas e medidas de distanciamento são determinadas de acordo com critérios
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epidemiológicos e sanitários, sujeitas à fase e à normativa superior vigente.
A normativa vigente por meio do Decreto Nº520/20 estabelece que as pessoas deverão
manter entre elas uma distância mínima de DOIS (2) metros, utilizar máscaras em espaços
compartilhados, higienizar as mãos frequentemente, tossir na parte interna do cotovelo,
desinfectar as superfícies, ventilar os ambientes e cumprir estritamente com os protocolos de
atividades, as recomendações e instruções das autoridades sanitárias provinciais e nacional.
b) Evitar o contato físico ao cumprimentar, como beijos, abraços ou apertos de mão.
c) Evitar reuniões em espaços fechados dentro e fora do espaço de trabalho, inclusive reuniões
familiares ou com amigos, que superem o máximo permitido.
d) Não compartilhar chimarrão, talheres nem outros utensílios.
e) O uso de “máscara caseira ou tapa-bocas” não substitui as medidas de distanciamento social
nem a necessidade de manter a distância interpessoal de segurança, mas pode ser considerada
como uma medida adicional quando transitoriamente não for possível manter a distância
de segurança mínima. “Máscara caseira ou tapa-bocas” refere-se a dispositivos de tecido
reutilizáveis que devem cobrir completamente o nariz, a boca e o queixo usados como medida
adicional para reduzir a possibilidade de transmissão da COVID-19.
f) Para mais informações sobre o modo de uso, forma de colocação e confecção da “máscara
caseira ou tapa-bocas”, consulte o site: https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/barbijo
g) Para manter o distanciamento social, é preciso limitar a densidade da ocupação de espaços
(salas de reunião, escritórios, comedor, cozinha, vestiários, postos de trabalho etc.) a 1 pessoa
cada 2,25 metros quadrados de espaço circulável. Para isso, é possível utilizar a modalidade de
reserva do espaço ou de horários predefinidos. Quando isso não for possível devido a suas
características, o uso desses espaços deve ser impedido.
h) Caso não seja possível manter a distância mínima de segurança entre postos de trabalho,
deverá ser considerada a instalação de medidas físicas (divisórias, painéis de vidro) de limpeza
fácil e frequente. https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/atencion-publico https://
www.argentina.gob.ar/coronavirus/preguntasfrecuentes#distanciamiento
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1.1.3. HIGIENE DAS MÃOS
a) Todas as pessoas que realizem tarefas nos estabelecimentos, deverão lavar as mãos com
frequência e obrigatoriamente:
• Ao chegar ao lugar de trabalho.
• Antes e depois de manipular lixo ou resíduos.
• Antes e depois de comer, manipular alimentos e/ou amamentar.
• Depois de tocar superfícies públicas: balcões, corrimãos, maçanetas, parapeitos etc.
• Depois de manipular dinheiro, chaves, animas etc.
• Depois de ir ao banheiro ou de trocar fraldas.
• Depois de tossir, espirrar ou limpar o nariz.
• Recomenda-se evitar, na medida do possível, levar as mãos ao rosto.
b) Cada local ou estabelecimento deverá contar com lugares apropriado para lavar as mãos de
maneira adequada e frequente com água e sabão (dispensador de sabonete líquido/espuma,
toalhas descartáveis ou secadores de mãos). Além disso, deverão ser disponibilizadas soluções a
base de álcool 70% (por exemplo, álcool em gel). https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/
atencion-publico
c) É responsabilidade da instituição fornecer os elementos adequados em quantidade
suficiente e de maneira acessível para a higiene pessoal (lavagem das mãos com sabão, solução
hidroalcoólica e toalhas de papel). As soluções a base de álcool devem ser usadas somente
quando as mãos estiverem limpas. Caso contrário, deve ser feita a lavagem com água e sabão.
Recomenda-se a lavagem frequente das mãos com uma duração de 40-60 segundos. https://
www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gpsc_lavarse-manos_poster_es.jpg https://
www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gpsc_desinfectmanos_poster_es.jpg
d) Dada a maior persistência do vírus sobre o látex e o nitrilo, não é recomendável o uso de
luvas, exceto para tarefas específicas, como limpeza ou contato direto com secreções.

1.1.4. HIGIENE RESPIRATÓRIA
1. Utilizar máscara caseira que cubra o nariz, a boca e o queixo em espaços de trabalho e áreas
comuns. Seu uso não substitui nenhuma das medidas de distanciamento físico nem de higiene.
2. Promover a lavagem da máscara caseira com água e sabão pelo menos uma vez ao dia e trocá-
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la imediatamente se estiver suja ou molhada (https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/
barbijo)
3. Ao tossir ou espirrar, usar um lenço descartável ou cobrir o nariz e a boca com a parte
interna do cotovelo, se não estiver usando a máscara caseira. Nos dois casos, lavar as mãos
imediatamente.
4. Colocar nas áreas de espera e/ou de alto trânsito de cestos de lixo de boca larga e sem tampa
para jogar os lenços descartáveis utilizados.

1.1.5. DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES
E VENTILAÇÃO DE AMBIENTES
a) É preciso respeitar sempre a normativa vigente sobre limpeza e desinfecção de acordo com
o setor e a atividade.
b) Desinfectar diariamente as superfícies. A frequência de desinfecção deve ser adequada ao
trânsito e à acumulação de pessoas, a época do ano e à ventilação dos ambientes.
c) Realizar a limpeza das superfícies com água e detergente antes da desinfecção.
d) Fornecer os elementos necessários para efetuar a limpeza úmida (balde, esfregão, pano,
água, detergente) e a desinfecção (recipiente, esfregão ou pano, solução de hipoclorito de sódio
de uso doméstico com concentração de 55 g/L em diluição suficiente para alcançar 500 a 1000
ppm de cloro – 100 mL de água sanitária em 10 litros de água).
e) As soluções de água sanitária devem ser utilizadas dentro de 24 horas após o preparo para
garantir sua eficácia.
f) Ventilar regularmente os ambientes fechados (pelo menos uma vez ao dia), principalmente
durante o inverno ou em período de baixas temperaturas, para permitir a troca do ar.
g) Não é recomendável borrifar ou aplicar álcool, água sanitária ou outras soluções desinfetantes
sobre roupas, sapatos, sacolas, bolsas ou outros pertences.
h) Não é recomendável o uso de “cabines desinfetantes” ou outro tipo de dispositivos que
impliquem borrifar soluções desinfetantes sobre as pessoas. Esse tipo de intervenções não só
não tem sua utilidade comprovada na prevenção da transmissão de vírus respiratórios, como
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seu uso também pode ser associado a potenciais efeitos nocivos. https://www.argentina.
gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/limpieza-domiciliaria

1.2. MEDIDAS PARA A DETECÇÃO E O MANEJO DOS
CASOS SUSPEITOS E DE CONTATOS PRÓXIMOS
• Desenvolver atividades para a identificação de potenciais casos por meio da medição da
temperatura corporal, fomentando a autoavaliação e realização de questionários simples para
a detecção de possíveis sintomas antes de entrar no lugar de trabalho.
• Se for instaurada a medição de temperatura ao entrar na instituição, ela deverá ser realizada com
termômetros infravermelhos que não impliquem contato físico direto. A pessoa encarregada
da medição de temperatura deverá contar com equipamento de proteção pessoal apropriado.
- Não permitir a entrada aos locais ou estabelecimentos onde se desenvolve a atividade de
pessoas com temperatura maior ou igual a 37,5 °C ou que apresentem sintomas próprios da
COVID-19.
• Evitar a estigmatização e a discriminação de pessoas sintomáticas ou afetadas pela COVID-19
e seus contatos próximos.
• Estabelecer medidas a serem adotadas no local ou estabelecimento para isolar uma pessoa
que manifeste sintomas da COVID-19. Para isso, sugere-se dispor uma sala ou zona onde
a pessoa com sintomas não tenha contato com outras pessoas e espere até ser avaliada
adequadamente. É preciso proceder de acordo com o estabelecido ou conforme indicado
pelas autoridades locais de saúde da jurisdição.
• Em caso de identificação de pessoal com sintomas respiratórios ou febre, entrar em contato
imediatamente com o Sistema de Emergências de Saúde local para sua avaliação e eventual
transferência a uma instituição de saúde. Todas as suspeitas de COVID-19 devem ser notificadas
à autoridade sanitária local.
Considera-se contato próximo:
• Toda pessoa que tenha proporcionado cuidados a um caso confirmado enquanto o mesmo
apresentava sintomas e que não tenha utilizado as medidas de proteção pessoal adequadas.
• Qualquer pessoa que tenha permanecido a uma distância menor que 2 metros e durante pelo
menos 15 minutos com um caso confirmado enquanto o caso apresentava sintomas (por
exemplo: conviventes, visitas, colegas de trabalho) - Saiba mais detalhes sobre a utilização de
elementos de proteção pessoal para cada atividade aqui: https://www.argentina.gob.ar/
salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp
Os contatos próximos cumprirão 14 dias de isolamento domiciliário indefectivelmente e será

@InproturArg

Protocolo COVID-19 Estabelecimentos Gastronômicos
---

12

feito um monitoramento estrito dos sintomas. Os 14 dias serão considerados a partir do último
dia de contato com o caso confirmado. https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirusCOVID-19/Identificacion-y-seguimiento-de-contactos
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CAPÍTULO 2

Particularidades
--------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1. PESSOAL DO ESTABELECIMENTO
---

2.1.1. CONTROLE PREVENTIVO
Implementar medidas de verificação dos funcionários antes de sua entrada ao trabalho
para detectar sintomas compatíveis com a COVID-19 e designar responsáveis previamente
capacitados para a tarefa. A detecção pode ser obtida através de várias técnicas, incluindo
equipamento de detecção (como termômetros sem contato) e/ou questionários simples.
Se for instaurada a medição de temperatura ao entrar no estabelecimento, ela deverá ser
realizada com termômetros infravermelhos que não impliquem contato físico direto. As pessoas
encarregadas da medição de temperatura devem contar com equipamento de proteção pessoal
apropriado.
Deverão ser estabelecidas medidas a serem adotadas para isolar uma pessoa que manifeste
sintomas da COVID-19. Para isso, sugere-se dispor uma sala ou zona onde a pessoa com
sintomas não tenha contato com outras e espere até ser avaliada adequadamente.
Em caso de identificação de pessoal com sintomas respiratórios ou febre, entrar em contato
imediatamente com o Sistema de Emergências de Saúde local para sua avaliação e eventual
transferência a uma instituição de saúde. Todas as suspeitas de COVID-19 devem ser notificadas
à autoridade sanitária local.
O mesmo procedimento deverá ser aplicado no caso de trabalhadores de empresas terceirizadas.
Todas as informações sobre os funcionários coletadas nesse contexto são de uso confidencial e
estão protegidas pela Lei N° 25.326 de Proteção de dados pessoais.
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2.1.2. DISTANCIAMENTO SOCIAL
a) Comunicar as medidas adotadas para o cumprimento do distanciamento social, capacitar o
pessoal e verificar sua observância.
b) Manter, em todos os momentos, a distância interpessoal mínima estabelecida. Não exceder
em nenhum momento a densidade de ocupação recomendada, estabelecida em 1 pessoa cada
2,25 metros quadrados.
c) Considerar as medidas de distanciamento social dentro e fora do estabelecimento, em todas
as áreas, tanto as de trabalho quanto áreas comuns como recepção e/ou lobby, restaurante,
corredores, sanitários, estacionamentos e em qualquer outro setor do estabelecimento onde
possa chegar a confluir uma grande quantidade de pessoas de maneira simultânea.

2.1.3. HIGIENE RESPIRATÓRIA E DAS MÃOS
a) Lavar as mãos regularmente, garantindo que a duração da lavagem oscile entre 40 e 60
segundos.
b) Disponibilizar álcool em gel nos postos de trabalho onde o pessoal não
tenha possibilidade de lavar as mãos com água e sabão.
c) Todos os funcionários que tenham contato com clientes deverão utilizar máscaras ou tapabocas, de acordo com a fase e as medidas ditadas em sua jurisdição.
d) Exceto em tarefas específicas (limpeza, contato direto com secreções), evitar o uso de luvas
dada a maior persistência de partículas virais viáveis no látex/nitrilo. Desestimar o uso de luvas
para manipular documentação reforçando, em vez disso, a lavagem frequente das mãos. Ter
em mente que o uso de luvas não substitui a lavagem das mãos.
e) Considerar a proteção dos olhos (óculos ou máscara tipo viseira) em tarefas pontuais. O nível
de proteção dependerá da atividade a realizar.

2.1.4. CAPACITAÇÃO
a) Informar e capacitar os trabalhadores e as trabalhadoras sobre como reconhecer os sintomas
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da doença (conforme estabelecido no Decreto 260/2020 art. 15) e as medidas de prevenção
da COVID-19 de acordo com as informações oficiais comunicadas pelo Ministério da Saúde da
Nação. Todas as informações divulgadas neste contexto poderão ser baixadas aqui: https://
www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
b) Planificar as atividades, garantindo a capacitação de todo o pessoal.
c) As capacitações podem ser oferecidas pela própria organização ou por terceiros.
d) Realizá-las preferencialmente de maneira remota ou, se for presencial, manter sempre a
distância interpessoal mínima estabelecida.

2.1.5. LOCOMOÇÃO DE IDA E VOLTA
AO LUGAR DE TRABALHO
Recomenda-se o uso de meios de transporte individuais (automóvel, bicicleta, entre outros) e
evitar assim o uso do transporte público.
Ao usar meios de transporte individuais ou específicos, é preciso mantê-lo ventilado para
garantir a higiene e a desinfecção de seu interior.
Ao usar transporte público, desde que não esteja proibido, recomenda-se:
• Usar máscara caseira ou tapa-bocas em todos os momentos.
• Lembrar a importância de uma boa higiene das mãos antes, durante e depois de se locomover.
• Levar sempre um kit de higiene pessoal (sabonete, álcool em gel, lenços descartáveis, toalhas
para secar as mãos).
• Respeitar as distâncias mínimas estabelecidas.
• Evitar as aglomerações nos pontos de acesso ao transporte a utilizar.
Ao voltar para casa:
• Retirar a máscara pelo elástico, evitando tocar a testa e colocá-la para lavar (ou jogar fora, se
for descartável).
• Lavar as mãos imediatamente ao entrar e sempre antes do contato com superfícies. https://
www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/salir-de-casa
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2.1.6. IDENTIFICAÇÃO DO PESSOAL DE RISCO
Dentro da lista dos funcionários que desenvolvem as atividades, estão isentas do dever de
assistência ao local de trabalho, de acordo com o estabelecido pelo Poder Executivo Nacional,
através da Resolução N°207/2020 do Ministério de Trabalho, Emprego e Segurança Social,
artículo 1°, aquelas pessoas cuja presença no lar seja indispensável para o cuidado de crianças
ou adolescentes e as seguintes pessoas incluídas nos grupos de risco:
• Maiores de sessenta (60) anos de idade, exceto que sejam considerados “pessoal essencial
para o adequado funcionamento do estabelecimento”.
• Gestantes.
• Pessoas com doença respiratória crônica: doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC),
enfisema congênito, displasia broncopulmonar, bronquiectasia, fibrose quística e asma
moderado ou severo.
• Pessoas com doenças cardíacas: Insuficiência cardíaca, doença coronária, valvulopatias e
cardiopatias congênitas.
• Pessoas com imunodeficiência e estados de imunodepressão.
• Pessoas com diabetes
• Pessoas com insuficiência renal crônica em diálise ou com expectativas de começar a diálise
nos seis meses seguintes.
• Pessoas com doença hepática avançada.
É preciso garantir o respeito à privacidade e à confidencialidade das informações médicas
dos trabalhadores e das trabalhadoras, com especial atenção às informações relacionada a
patologias que representem fatores de risco para formas graves de COVID-19. https://www.
argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/mayores

2.1.7. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
A fim de contribuir para o distanciamento social ou distância de segurança vigente, sugere-se
alternativas ou formas de organização do trabalho:
• Promover o teletrabalho.
• Organizar o pessoal em grupos de trabalho ou equipes para facilitar uma menor interação
entre pessoas, de modo a cumprir com o distanciamento estabelecido. Caso não seja possível
extremar as medidas de proteção sanitárias:
• Adaptar as diferentes tarefas fundamentais do estabelecimento de modo a garantir, durante
toda a jornada de trabalho, a distância interpessoal mínima estabelecida.
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• Garantir a menor convivência simultânea possível de pessoas em um mesmo espaço físico
fechado.
• Escalar o horário de entrada/saída de trabalhadores/as cujas tarefas precisem ser realizadas
de maneira presencial para evitar aglomerações nos pontos de acesso aos estabelecimentos e
reduzir a ocupação do transporte público em horário de pico.
• Dar instruções aos responsáveis e fazer seguimento de cada área para que reduzam ao mínimo
indispensável a presença dos trabalhadores e das trabalhadoras nos lugares de trabalho.
• Quando possível, designar horários para usuários, usuárias, clientes e fornecedores de maneira
eletrônica (por telefone/e-mail). https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/atencion-publico

2.1.8. COMITÊ DE CRISE
Recomenda-se estabelecer um comitê de crise formado por todas as partes involucradas, que
estabeleçam e monitorem o protocolo a seguir, como também os responsáveis por garantir o
cumprimento do mesmo.

2.2. ATENDIMENTO AO CLIENTE
---

2.2.1. SERVIÇO DE RESTAURANTE
a) Recomenda-se oferecer serviço de reserva antecipada para planificar a quantidade de
consumidores no dia anterior, prevendo um tempo prudente de consumo para cada reserva
e o cumprimento do distanciamento social. Além disso, informar as condições da reserva, tais
como tempo de tolerância, horários de atendimento, menu disponível, opções particulares,
quantidade máxima de consumidores por cada reserva, condições de acessibilidade do local,
assim como qualquer medida disposta para a permanência no mesmo.
b) Recomenda-se exibir em um formato visível na entrada do restaurante, uma inscrição
advertindo os clientes sobre o dever de não entrar ao estabelecimento se cumprem com os
critérios vigentes de caso suspeito, definido pelo Ministério da Saúde da Nação. A definição
de caso é dinâmica e pode variar conforme a situação epidemiológica e, portanto, deverá ser
atualizada permanentemente.
Caso suspeito: qualquer pessoa que apresente febre (37,5° ou mais) e um ou mais dos sintomas
compatíveis com a COVID-19 (dor de garganta, tosse, dificuldade respiratória, perda do olfato
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ou perda do paladar de aparecimento recente), que resida ou tenha transitado em zonas de
transmissão local na Argentina.
Além disso, não devem entrar no estabelecimento aqueles que tenham retornado de um país
considerado de risco nos últimos 14 dias ou que tenham estado em contato com algum infectado
ou com alguma pessoa que tenha retornado de um país de risco nos últimos 14 dias, que devam
cumprir com o isolamento obrigatório.
Não cumprir com o isolamento é penalizado conforme o DNU 260/20 e pode ser sancionado de
acordo com os art. 205 e 239 do Código Penal da Nação.
c) Comunicar aos clientes as políticas que o local está tomando para preservar sua segurança e
saúde. Informar se foram estipuladas normas de circulação dentro do local.
d) Assinalar a quantidade máxima de pessoas por área de serviço e verificar que não seja
superada, cumprindo as normas de distanciamento. Assegurar que a densidade de ocupação
não exceda, em nenhum momento, 1 pessoa cada 2,25 metros quadrados.
e) Oferecer opções de pago através de meios digitais que evitem a manipulação de dinheiro,
por exemplo, tarjetas de débito, crédito, carteiras digitais e/ou pagamentos com códigos QR.
f) Sugere-se exibir o cardápio em cartazes, estantes ou quadros, dispostos no exterior e/ou
interior do local, apresentar o cardápio em formato digital ou plastificada para facilitar sua
desinfecção, para facilitar o cumprimento do distanciamento social.
g) Exigir, durante a entrada e a permanência das pessoas, o uso de máscaras que cubram o
nariz, a boca e o queixo, enquanto requerido pelas normas. Os consumidores poderão tirar a
máscara somente para ingerir alimentos e/ou bebidas.
h) Priorizar a utilização de guardanapos e toalhas de mesa de um só uso. Sugere-se utilizar
jogos americanos e retirá-los depois de cada uso para sua limpeza e desinfecção. Caso seja
necessário usar toalhas de mesa, elas deverão ser cobertas com um protetor de nylon cristal
para facilitar sua limpeza ou trocadas depois após o uso por cada cliente.
i) Implementar uma adequada política de lavagem dos utensílios de mesa.
j) Oferecer aos clientes solução de álcool 70%, água 30% antes de entrar.
k) Não colocar utensílios, pratos, copos etc. nas mesas antes da chegada dos(as) consumidores.
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l) Oferecer o serviço com funcionários do estabelecimento e evitar, na medida do possível, o
“self-service” de alimentos. Sugere-se oferecer pratos “à la carte”, em porções individuais.
m) Garantir a desinfecção dos utensílios utilizados entre um consumidor e outro. Trocar
frequentemente pegadores, colheres e outros utensílios utilizados.
n) Oferecer bebidas fechadas em garrafa ou lata.

2.2.2. SERVIÇO DE COMIDA PARA VIAGEM
Se o restaurante oferece serviço de comida para viagem, deverá:
a) Estabelecer o uso obrigatório, tanto para o pessoal quanto para terceiros, de elementos de
proteção que cubram o nariz, a boca e o queixo para entrar ou permanecer no lugar, conforme
medidas vigentes em sua jurisdição.
b) Não trabalhar com a roupa usada na rua, contar com uniforme exclusivamente destinado
ao trabalho. Quando seu uso estiver estipulado, deverá ser lavado com maior frequência e, se
previsto, preferencialmente dentro do local de trabalho, a uma temperatura maior que 60 °C.
Deverá ser designado, quando possível, um lugar ou vestiário para que os funcionários deixem
suas roupa usadas na rua e evitar a movimentação com bolsas, utensílios ou outros elementos
usados no trabalho.
b) Manter, em todos os momentos, a distância interpessoal mínima estabelecida. A densidade
de ocupação não pode exceder, em nenhum momento, 1 pessoa cada 2,25 metros quadrados.
Sinalizar essa separação nos lugares onde as pessoas fazem filas para entrar, pedir e pagar.
d) Contar com solução a base de álcool 70% em cada setor de atendimento.
e) Lavar as mãos com água e sabão ou utilizar álcool em gel antes e depois de cada entrega ou
pedido.
f) Evitar a concentração de clientes no local, considerando os momentos de maior quantidade
de pedidos. Sugere-se estabelecer horários repartidos de atendimento.
g) Sugere-se manter um canal de comunicação virtual e informar a disponibilidade do pedido,
por exemplo, por SMS.
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h) Recomenda-se considerar a instalação de medidas físicas (divisórias, painéis de vidro) nos
balcões ou setores de caixa.
i) Priorizar o atendimento dos grupos de risco.
j) Minimizar todo o contato direto. Evitar a entrega do pedido em mãos ao cliente.
k) Checar que os pacotes estejam perfeitamente fechados.
l) Limpar com frequência as ferramentas e a maquinaria de uso compartilhado.
m) Quando for oferecido o serviço de compra e entrega no veículo, evitar que o(a) cliente não
desça do mesmo.
n) Informar aos(às) clientes as medidas adotadas pelo estabelecimento e as precauções a
considerar devido à COVID-19.

2.2.3. SERVIÇO DE ENTREGA A DOMICÍLIO – DELIVERY
Se o restaurante oferece serviço próprio de entrega a domicílio ou delivery, deverá:
a) Extremar as condições de higiene e segurança dos funcionários designados para as tarefas
de entrega a domicílio. Eles deverão cumprir com todas as normas de desinfecção, prevenção e
cuidado estipuladas.
b) Cumprir as disposições vigentes quanto à manipulação de alimentos.
c) Evitar a manipulação dos pacotes depois que saem da cozinha.
d) Sugere-se avisar o cliente antes da chegada, por chat ou outro meio, para evitar tempos de
espera em espaços compartilhados.
e) Deve ser evitada a manipulação de dinheiro na entrega, trabalhando sempre que possível
com um sistema de entrega pré-pago ou optar por formas de pagamento eletrônicas.
f) O entregador ou a entregadora deverá ter álcool em gel disponível, de fácil acesso.
g) Fomentar a realização do pedido com antecipação, seja pelo telefone ou por aplicativos de
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entrega para que o entregador ou a entregadora se dirijam ao local somente para retirar o
pedido.
h) Em caso de utilizar as mochilas ou caixas habituais de transporte em delivery, elas deverão
ser desinfectadas previamente com solução de álcool 70% ou água sanitária nas concentrações
recomendadas.
i) Em caso de utilizar carros, motos ou bicicletas, eles deverão ser lavados e desinfectados
previamente nos lugares habilitados para isso.
j) O distribuidor ou a distribuidora deve evitar o contato direto na manobra de entrega, deixando
as sacolas a uma distância mínima estabelecida da pessoa que as recebe.

2.3. ESPAÇOS DO ESTABELECIMENTO
---

2.3.1. DISPOSIÇÃO DO MOBILIÁRIO
a) Dispor o mobiliário dos diferentes espaços comuns do estabelecimento respeitando as
distâncias recomendadas. Caso não seja possível manter a distância mínima estabelecida entre
postos de trabalho, deverá ser considerada a instalação de medidas físicas (divisórias, painéis
de vidro) de limpeza fácil.
b) Nos salões, a disposição de mesas e cadeiras deverá garantir a distância de segurança
estabelecida entre as pessoas.
c) Indicar a capacidade máxima de pessoas nas áreas de uso comum, conforme os metros
quadrados do espaço, que permitam cumprir com a distância de segurança vigente.
d) Nos elevadores, deverá ser sugerido o uso individual ou não ocupar mais de 30% da superfície
da cabine, exceto no caso de grupos familiares. Essas indicações devem ser legíveis e estar em
um lugar visível.
e) Oferecer álcool em gel em todos os espaços comuns e garantir a provisão de água e sabão
em sanitários, assegurando sua reposição.
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2.3.2. ZONAS DE CIRCULAÇÃO
a) Gerar, na medida do possível, um sentido de circulação único, designando uma área de entrada
e outra de saída principal e os diferentes setores do estabelecimento, evitando o encontro de
pessoas e reduzindo a proximidade entre elas.
b) Incorporar sinalização que organize a circulação das pessoas e identifique os diferentes
espaços.
c) Sinalizar claramente ou bloquear o acesso às áreas que se encontram restringidas.
d) Não permitir a entrada a áreas de jogos, em princípio. Isso poderia variar conforme a fase da
pandemia.
e) Quando forem permitidas as reuniões sociais, respeitar a quantidade máxima de assistentes
autorizada pela autoridade sanitária, respeitando o distanciamento social estabelecido.
f) Exibir em espaços comuns de circulação as informações oficiais de prevenção e os números
de telefone que o Ministério da Saúde da Nação e as autoridades locais tiverem determinado
para o atendimento da problemática do coronavírus.

2.4. ÁREA DE PRODUÇÃO
---

2.4.1. ÁREA DE COZINHA
a) Organizar o pessoal em grupos de trabalho ou equipes para facilitar uma menor interação
entre pessoas, de modo a cumprir com o distanciamento estabelecido. Caso não seja possível
extremar as medidas de proteção sanitárias:
b) Cumprir com as disposições vigentes em matéria de manipulação de alimentos na elaboração,
serviço e armazenamento de produtos, reforçando seu sistema de rastreamento de matérias
primas e produtos elaborados, que garantam seu acompanhamento.
c) Limpar e desinfectar superfícies e equipamentos, instalações e espaços utilizados para
preparar/armazenar alimentos, como bancadas, armários, despensas, depósitos, geladeiras,
eletrodomésticos, entre outros, no início e ao longo das tarefas.
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d) Cozinhar os alimentos acima de 70 °C e manter a cadeia de frio, conservá-los a uma
temperatura e umidade segura, revisar datas de vencimento, evitar contaminações cruzadas,
entre outros.
e) Lavar os utensílios de cozinha com detergente e água quente. Depois, desinfectar com álcool
70%.
f) Enxaguar frutas e verduras com água para eliminar terra e impurezas. Depois, podem ser
desinfectadas submergindo-as em água com 1,5ml (meia colher de chá aproximadamente) de
água sanitária por litro de água (deixando atuar por 20 minutos). Deve ser água sanitária de
uso doméstico (com concentração de 55 g/L). As frutas devem ser enxaguadas novamente com
abundante água antes de consumir.
g) Cumprir com a lavagem de mãos com água e sabão, álcool em gel ou álcool 70%: ao entrar
na cozinha, depois manipular lixo, tossir, receber a mercadoria, ao limpar as superfícies e
utensílios que estejam em contato com os alimentos, ao sair do banheiro, depois de trabalhar
com produtos diferentes, tocar elementos alheios à elaboração dos alimentos ou realizar outras
tarefas.
h) Evitar que os funcionários que não estejam envolvidos na preparação alimentos entrem na
cozinha nos armazéns de alimentos.

2.4.2. RECEPÇÃO DE MERCADORIA
a) Sugere-se, de ser possível, definir e combinar com os fornecedores um cronograma de entrega
que evite a aglomeração de pessoas e um procedimento para a recepção da mercadoria.
b) Manter a distância mínima estabelecida de fornecedores e/ou transportadores.
c) Colocar um pano de chão com água sanitária na porta de entrada à área destinada à recepção
de mercadoria.
d) Utilizar elementos de proteção, máscara e luvas de látex resistentes para a recepção da
mercadoria.
e) Caso a mercadoria entre ao estabelecimento por meio de um carro de transporte, desinfectar
as rodas do mesmo antes da entrada usando água com hipoclorito de sódio de uso doméstico
com concentração de 55 g/L em diluição para alcançar 500 a 1000 ppm de cloro – 100 ml de
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água sanitária em 10 litros de água.
f) Antes de colocar a mercadoria em seus lugares de armazenamento, câmaras ou depósitos,
fazer a sanitização das embalagens originais. Isso pode ser feito com um pano úmido embebido
em uma solução desinfetante.
g) Armazenar os produtos de limpeza e desinfecção em um lugar exclusivo para esse fim. Ele
deve estar ventilado, ser de fácil acesso para o pessoal e sob nenhuma circunstância pode
compartilhar estantes ou estar próximo de alimentos, bebidas ou utensílios, nem estar ao
alcance de crianças ou outras pessoas alheias à organização.
h) Durante o procedimento de recepção de mercadoria, lavar frequentemente as mãos com
água e sabão e/ou álcool 70%.
i) Enxaguar com água as frutas e verduras para eliminar a terra e as impurezas. Depois,
desinfectar submergindo-as em água com 1,5 ml (meia colher de chá aproximadamente) de
água sanitária por litro de água (deixando atuar por 20 minutos). Deve ser água sanitária de
uso doméstico (com concentração de 55 g/L). Antes de consumir, enxaguar novamente com
abundante água.
j) Limpar e desinfectar várias vezes ao dia as instalações e os espaços que se utilizam para
receber, classificar e armazenar alimentos, como bancadas, armários, despensas, geladeira e
eletrodomésticos.
k) Confirmar que os produtos adquiridos contem com a autorização da ANMAT. Para maior
informações, acesse https://www.argentina.gob.ar/anmat.
l) Garantir a correta dosagem, identificação e data de vencimento dos produtos que requeiram
ser diluídos. Usar de acordo com as instruções do fabricante.
m) Garantir a inalterabilidade e o uso adequado de produtos que requeiram ser reembalados,
etiquetando a nova embalagem de maneira visível, indicando seu conteúdo e, caso aplicável,
sua data de vencimento. Além disso, evitar a utilização de garrafas de bebidas ou refrescos que
possam provocar confusão.
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2.5. TAREFAS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO
---

2.5.1. GERAIS
a) Intensificar a limpeza e desinfecção das áreas de entrada ao estabelecimento.
b) Manter limpas e desinfectadas as áreas de atendimento ao público pelo menos três vezes
por dia e de acordo com os horários de entrada/saída e das atividades realizadas.
c) Manter registro das tarefas de limpeza.
d) Ventilar de forma diária e recorrente os espaços comuns e restringir o uso daqueles espaços
que não possam cumprir com esta medida.
e) Planificar as tarefas de limpeza e desinfecção das zonas externas.
f) Aumentar a frequência da troca de toalhas de mesa.
g) Lavar as mãos com água e sabão ou com solução a base de álcool 70% imediatamente depois
de manipular as toalhas sujas.
h) Evitar sacudir as toalhas sujas.
i) Lavar de forma industrial as toalhas e cobre manchas, no caso de utilizar toalhas de pano.
j) Desinfectar constantemente as mesas em cada troca, eliminando os resíduos e borrifando
com solução desinfetante as superfícies depois da limpeza ou antes do próximo cliente.
k) Ventilar salões e restaurantes depois de cada serviço permitindo a circulação e renovação
do ar e, desde que as condições climáticas permitam, considerar essa prática durante o serviço.
l) Durante e depois de cada serviço, reforçar a limpeza e desinfecção de superfícies, máquinas
dispensadoras, maçanetas de portas, cardápios, balcões de bares e, em general, de qualquer
outra superfície que possa ter sido tocada com as mãos.
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2.5.2. EM COZINHAS E SANITÁRIOS
a) Limpar e desinfectar frequentemente pisos e paredes de cozinha e sanitários durante e após
o serviço, utilizando para isso cloro e derivados.
b) Lavar e desinfectar toda a louça, talheres e cristais, inclusive o que, ao finalizar o serviço, não
tiver sido utilizado, mas possa ter estado em contato com as mãos dos(as) clientes.
c) Para a lavagem mecânica, a temperatura da água deve ser superior a 80 °C.
d) Na área de cozinha, limpar e desinfectar pelo menos três vezes por dia, os
cabos e asas de utensílios, maçanetas, torneiras e interruptores que entram frequentemente
em contato com as mãos do pessoal de cozinha, de garçons e garçonetes.
e) Limpar e desinfectar diariamente as superfícies do sanitário pelo menos quatro vezes por
dia e conforme a frequência de uso, utilizando um desinfetante doméstico que contenha água
sanitária com concentração de 55 g/L diluída (10 ml ou 2 colheres de sopa de água sanitária em
1 litro de água). Se utilizar uma água sanitária comercial com concentração de 25 g/L, colocar
duas vezes o volume de água sanitária para obter a desinfecção correta, preparada no mesmo
dia que será utilizada. A água sanitária diluída deve ser utilizada dentro de 24h, por perde sua
efetividade. Manter um registro das desinfecções.
f) Em sanitários, reforçar a desinfecção de maçanetas, corrimãos, torneiras, botões ou correntes
de descarga e qualquer elemento de uso e contato frequente.
g) Lavar com abundante água e sabão os panos utilizados para realizar a limpeza e desinfecção
para garantir que estejam higienizados cada vez que forem utilizados. A limpeza também
poderá ser feita utilizando material descartável.
h) Manter constantemente ventilados os setores de cozinha e sanitários.

2.6. MANUTENÇÃO
a) Revisar diariamente o funcionamento de dispensadores de sabão, gel desinfetante, papel
descartável - entre outros-, e consertar ou substituir os equipamentos que apresentem falhas.
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b) Vigiar o funcionamento de vasos sanitários e torneiras de uso comuns.
c) Comprovar o funcionamento de todos os lava-louças, para que alcancem as temperaturas
(superior a 80ºC durante o enxague) e a dosagem dos produtos químicos.
d) Revisar o sistema de ar-condicionado e especialmente a limpeza dos filtros.
e) Manter a climatização em uma temperatura ambiente entre 23 e 26 °C, garantindo a suficiente
renovação do ar.
f) Controlar periodicamente a temperatura das câmaras de conservação, refrigeração e/
ou congelamento de alimentos, anotando o registro de controle de temperatura e qualquer
incidência detectada.
g) Dispor de um registro dessas ações.

2.7. RESÍDUOS
a) Fornecer sacolas, cestos e recipientes para o descarte de EPP e, caso seja utilizada, roupa de
trabalho descartável.
b) Identificar e sinalizar lugares destinados à disposição de resíduos.
c) Manter a limpeza e desinfecção dos depósitos de resíduos.
d) Cada vez que se realize a retirada dos resíduos, utilizar luvas (preferentemente descartáveis)
e proteção respiratória (máscara).
e) Realizar diariamente a disposição e a gestão de resíduos de EPP e de roupas de trabalho
descartáveis (se aplicável) do conjunto de trabalhadores.
Recomenda-se adotar como referência as instruções do Ministério da Saúde da Nação:
“COVID-19. Recomendaciones para la gestión de residuos domiciliarios de pacientes en
cuarentena” (https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19).
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DOCUMENTOS CONSULTADOS PARA A ELABORAÇÃO
DESTE PROTOCOLO:
- Ministério da Saúde da Nação. Covid-19 Recomendaciones para el desarrollo de protocolos en
el marco de la pandemia. 26 de maio de 2020.
- AHT Swiss Medical. Buenas Prácticas para Hotelería Argentina
- FEHGRA. Covid-19 Guía de Buenas Prácticas para los establecimientos y trabajadores del
sector hotelero y gastronómico Covid-19
- FEHGRA /FUNCEI. Covid-19 Recomendaciones para la operación de Restaurants, servicios de
take away y delivery
- UTHGRA. Medidas preventivas para la actividad hotelera gastronómica COVID-19
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