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FISCALIZAÇÃO

• Destacar um funcionário para fiscalizar diariamente:
• Medir a temperatura dos colaboradores
• Verificar os vestiários, limpeza, higiene e cuidado 

com uniformes, calçados e máscaras
• Banheiros de colaboradores e clientes com álcool 

gel, papel e sabonete
• Limpeza das bancadas
• Limpeza dos uniformes, uso de luvas e máscaras
• Limpeza de hora em hora dos banheiros
• Garantir que não falte todos os equipamentos de 

proteção: máscaras, visores, luvas, guardanapos de 
papel, álcool gel, dispensers de álcool gel, etc
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LIMPEZA DAS MÃOS

• Ao chegar ao trabalho
• Ao utilizar sanitários
• Espirrar ou tossir
• Após usar panos de limpeza
• Após recolher lixo ou resíduos
• Após mexer em depósitos
• Após finalizar um serviço e começar outro
• Após tocar em alimentos não higienizados ou crus
• Após manusear dinheiro
• Antes de usar utensílios higienizados
• Antes de colocar luvas descartáveis e após retira-las
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USO DA MÁSCARA

• Uso durante o manuseio e manipulação de alimentos
• Ao ter contato com consumidores e entregadores
• Usar a máscara de tecido por baixo do protetor facial
• Máscara de pano trocar em cada turno
• Levar máscara usada em saco plástico fechado. Em casa 

deixar na água sanitária por 20 minutos, depois lavar 
com água e sabão. Secar e passar com o ferro.

USO DE LUVAS

• Durante o manuseio de alimentos
• Durante o manuseio de utensílios
• Descarte ao ir no banheiro e a cada turno
• O descarte das luvas deve ser feito somente no lixo do 

banheiro 
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MANUTENÇÃO DOS UNIFORMES

• Sapatos de uso de trabalho devem ficar no 
restaurante

• Uniformes devem ser levados diariamente para casa 
em sacos plásticos

• Não colocar uniformes sujos perto dos limpos

CHECK LIST MINI PARA ENTRAR EM AÇÃO

• Lavar as mãos
• Colocar a roupa limpa e os sapatos limpos

• Colocar as luvas
• Colocar a máscara e protetor facial

• Lavar as mãos antes de iniciar o trabalho
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HIGIENIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES E EQUIPAMENTOS

• Limpeza diária reforçada do restaurante todo
• Verificação da caixa d’ água e potabilidade da água
• Limpeza semanal dos ventiladores e ares condicionados e seus filtros
• Limpeza semanal dos motores de geladeiras e freezers
• Antes do início de manipulação e no final deve ser higienizado com 

álcool todas as superfícies e equipamentos
• Máquina de café, liquidificador, batedeiras, desidratador, forno, 

fogão, masseira, sorveteira, etc; principalmente os locais aonde 
colocamos as mãos, como alças

• Superfícies como bancadas e pias, devem ser limpos no início e final 
das operações

• Limpeza do corrimão da escada dos clientes e dos funcionários de 1 
em 1 hora, com álcool gel

• Diminuir o número de cardápios e manter limpos com álcool gel após 
cada uso 

• Máquinas de cartão devem ser encapadas diariamente com plástico 
filme e higienizadas após cada uso

• Não pegar no cartão do cliente, pedir que ele insira e retire. Dar o 
papel de comprovante

• Passar álcool em cadeiras após o uso
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HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS

• Reservar material específico para a limpeza dos sanitários –
clientes e funcionários

• De hora em hora limpeza dos banheiros de clientes e 
funcionários. Os operadores devem estar  com luvas e dar 
atenção especial a limpeza de maçanetas, descarga, torneiras,  
pia, vaso sanitário e retirar papéis e outros lixos

• O lixo dos banheiros devem ser colocados em um saco único e 
sinalizados com uma etiqueta

• Retirar as luvas e descarta-las, lavar as mãos e colocar álcool 
após essa limpeza
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• Colocar luvas para manusear a retirada do lixo
• Lixo separado em 3: reciclável, resíduo comum e lixo de banheiro
• Reciclável – lavar o lixo reciclável e entregar para coleta seletiva
• Resíduo comum – colocar em sacos, sobre as bandejas na frente do 

restaurante na hora da coleta do caminhão
• Lixo de banheiro - colocar em sacos e identificar e deixar sobre as bandejas na 

frente do restaurante na hora da coleta do caminhão
• Bacias de apoio dos sacos de lixo na rua com o lixo devem ser lavadas 

diariamente 
• Retirar as luvas e descartar e lavar as mãos após o manuseio

EU RECICLO

9



ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO

• Distanciamento de 2m de cada mesa
• Diminuição dos lugares disponíveis de 100 para 50
• Espaço reservado para grupo de risco
• Duas mesas ao ar livre se o tempo estiver bom
• Trocas de sofá de tecidos com almofadas por 

cadeiras

MONTAGEM DAS MESAS

• Álcool gel em todas as mesas
• Toalha, prato de couvert, talheres em porta talher
• Levar cumbuca com saquinhos esterilizados para 

dispensar máscaras usadas
• Mostrar o abano para acesso ao QRcode - cardápio e 

avaliação
• Guardanapos de papel na hora e com pinça
• Todo o aparato para montagem das mesas deve ser 

manipulado com luva e ser mantido em potes 
hermeticamente fechados
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RECEPÇÃO DE MERCADORIAS

• Todas as mercadorias devem ser colocadas no balcão 
de entrada, próximo a câmara fria

• Nada além de compras deve ser apoiado no balcão de 
recepção de mercadorias

• Todas as mercadorias devem ser higienizadas
• Balcão deve ser higienizado
• Lavar as mãos e álcool em gel após o recebimento
• Notas colocadas em pasta e higienizada a cada 

manuseio
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MAPA DO GOSTO

• Fichas técnicas atualizadas com redução de pratos
• Reforço na compra de produtos locais e com origem 

conhecida
• Separação do lixo inorgânico, orgânico e resíduos de 

banheiros
• Redução de cardápio para garantir produtos frescos e locais
• Produtos sazonais adaptados as receitas da casa
• Valorização de pequenos produtores e pescadores
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SEGURANÇA A PREVENÇÃO 

• Tapetes especiais – pedilúvio de desinfecção
• Toten de spray de álcool gel com pedal
• Termômetro para monitorar equipe
• Máscaras para equipe e visores 
• Certificados anti pragas e desinfecção do ambiente
• Máscaras descartáveis para clientes 
• Guardanapos de papel
• Mesas equipadas com sacos para dispensar máscaras e 

dispensers de álcool gel
• Dispensers com álcool gel em todos os sanitários
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COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE

• Treinamento da equipe
• Cardápio físico e digital
• Site com todas informações sobre os protocolos
• Adesivos Ambiente Seguro 
• Selo de Gastronomia Responsável
• Porta dos banheiros – aviso de limpeza de hora em hora
• Redes sociais – divulgação dos protocolos
• Abanos com QRcodes para acesso do cardápio digital e 

avaliação
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TECNOLOGIA, CONTATOS E INFORMAÇÕES
Site
www.restaurantebananadaterra.com.br

Eventos
eventos@restaurantebananadaterra.com.br
24 9 9964 6778

Reservas
reservas@restaurantebananadaterra.com.br
24 9 9859 7585

Getin
www.restaurantebananadaterra.com.br/reservas

Siga-nos e comente nas redes!

Instagram - @restaurantebananadaterra

facebook.com/restaurantebananadaterra

#HistoriasDoBanana
#RestauranteBananaDaTerra
#Paraty

Wifi
Rede: clientes

Senha: terra1670

Cardápio e Avaliação 
QR Code
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• Contato com todas as pousadas; Informar sobre como fazer a 
reserva no aplicativo e através do site; ou no telefone celular e novo 
horário de funcionamento durante a pandemia

• Atualizar os aplicativos de reserva a essas novas limitações de 
ocupação do salão 

• Reserva por Whatsapp e telefone celular
• Simpatia e energia na recepção; quando for por telefone
• Equipe treinada para comunicar com clareza as novas práticas 

adotadas para proteger a todos
• Anotar com atenção as solicitações de cada clientes (mesa próxima 

a janela, boa circulação de ar, mesas ao ar livre
• Contornar com simpatia e clareza situações que não podem ser 

atendidas (comemorações para mais de 10 pessoas, etc)
• Grupos; no momento não estamos atendendo

RESERVA
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Receber o cliente e explicar os procedimentos adotados pela empresa
1. Mudança no salão, retirada de sofás e almofadas
2. Sem guardanapos de pano
3. Toalha de mesa trocada a cada uso
4. Talheres colocar na hora embalados em papel
5. Guardanapos de papel colocados na hora
6. Banheiros e corrimão limpos a cada hora
7. Cuidado na compra e armazenamento
8. Limpeza de equipamentos e superfícies
9. Equipe treinada para higiene e manipulação de alimentos
10. Cardápio pode ser digital ou físico, devidamente higienizado. 

Impressos nas mesas com QRcode para acesso ao menu, 
informações sobre os nossos protocolos e acesso para avaliação do 
restaurante.

CHEGADA

• Recepção do cliente – designar uma pessoa 
para isso. Indicar o álcool gel, lavabo e 

banheiro

• Oferecer os saquinhos para colocar as 
máscaras que estejam usando. As máscaras 
devem ser descartadas em lixeira somente 

para essa finalidade. O saco no final do 
turno deve ser fechado, etiquetado e 

colocado junto do lixo de banheiro.

• Separar uma equipe somente para limpeza 
das mesas e outra para atendimento
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• Tirar o pedido de bebidas
• Tirar o pedido de comidas – se preferir pode pedir do começo ao 

fim, para evitar mais contato. Sem querer apressar
• Garçons se movimentar com leveza para não tocar nos clientes
• Poucas intervenções na mesa, atenção a gestos corporais
• Evitar ficar toda hora na mesa e a aproximação
• Estar atento as necessidades e gestual dos clientes

PEDIDOS 
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• Acompanhar o pedido do cliente na cozinha
• Ficar atento as suas observações

• Sobre a mudança de pratos, se for possível atender
• Mostrar a Caiçarinha – loja anexa ao restaurante; cocares e peixes 

para fotos – tudo esterilizado

• Encapar a máquina com plástico filme
• Junto da conta levar o chaveiro fechado na embalagem plástica

• Substituir o porta contas de palha por uma cerâmica lisa
• Limpar a máquina de cartão a cada uso na frente do cliente

• Pedir ao cliente para inserir seu cartão e pegar seu comprovante
• Lavar as mãos sempre que possível

• Não compartilhar canetas
• Incentivar os clientes a fazerem uma avaliação no menu digital e 

visitar nosso site e marcar hashtags
• Se o cliente esqueceu a máscara, oferecer na hora dele ir embora

• Acompanhar até a porta 
• Higienização de móveis, cadeiras e mesas a cada cliente que sai da 

mesa, borrifar álcool nas cadeiras

ESPERA E CONSUMO

PAGAMENTO DE CONTAS E AVALIAÇÃO
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www.restaurantebananadaterra.com.br
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anabueno@paraty.com

ANA BUENO


