
 

Para garan'rmos a sua e a nossa segurança, implementamos 

com todo o rigor, o plano de con'ngência COVID-19: 

1. Introdução 

O novo Coronavírus (SARS-CoV-2) pode transmi:r-se por contacto direto ou indireto. À luz do 

conhecimento atual, é mais provável que a transmissão do COVID-19 ocorra quando existe 

contato próximo (menos de 2 metros) com uma pessoa infetada. Este risco é tanto maior 

quanto mais tempo de contacto e proximidade as pessoas :verem. 

2. Caracterís'cas de transmissão e prevenção da doença 

  

2.1. Principais vias de transmissão da COVID-19: 

• Via de contacto direto: Através de goOculas que uma pessoa infetada transmite pela 

boca ou nariz quando fala, tosse ou espirra (e não u:liza as regras de e:queta 

respiratória) podendo estas entrar diretamente para a boca ou nariz de uma pessoa 

que está muito próxima 

• Via de contacto indireto: Através das mãos, que tocam nas superRcies contaminadas 

com as goOculas expelidas pelas pessoas infetadas e que depois são levadas à cara, à 

boca ou ao nariz inadver:damente, sem termos feito a higiene das mãos. 

(Fonte: Orientação nº11/2020, de 17 de março de 2020) 

• É de salientar, que o calçado, a roupa, sacos vindos de zonas públicas, podem servir 

igualmente de meio de transportes para o vírus. 
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2.2. SuperJcies crí'cas na transmissão da COVID-19 

Todas as superRcies podem ser veículos de contágio, mas o risco deste contágio varia 

consoante a frequência de manipulação, de toque ou de u:lização. As superRcies com maior 

risco de transmissão são as de toque frequente, ou seja, as superRcies manipuladas ou 

tocadas, por muitas pessoas, e com muita frequência ao longo do dia.  

São exemplos destas superRcies: maçanetas de portas, interruptores de luz, telefones, tablets e 

teclados de computadores principalmente quando usados por várias pessoas, botões de 

elevadores, torneiras de lavatórios, manípulos de autoclismos, mesas, bancadas, cadeiras, 

corrimãos, brinquedos em salas de diversão para crianças em espaços públicos, dinheiro, entre 

outros. 

3. Medidas Gerais 

• Todos os nossos colaboradores para além de estarem devidamente informados, estão 

também obrigados a cumprir as medidas:  

o De higiene das mãos e e:queta respiratória - ao espirrar ou tossir devem tapar 

o nariz e a boca com o braço ou com um lenço de papel que deverá ser 

colocado imediatamente no lixo; 

o Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos; 

o Os profissionais que manifestam sintomas de infeção respiratória (febre ou 

dificuldade em respirar) não se devem apresentar ao serviço; 

o Caso sejam iden:ficados sintomas como febre tosse ou dificuldade 

respiratória, ligar para SNS 24 808 24 24 24 e seguir as recomendações; 

3.1. Entrada de colaboradores nas instalações 

• A entrada nas instalações será efetuada pela porta das traseiras (porta de serviço) 

• O calçado u:lizado na rua será re:rado e trocado por um calçado de u:lização 

exclusiva neste espaço. 
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• O colaborador deve, de seguida, lavar as mãos com água e sabão ou usando 

desinfetante à base de álcool. 

• Troca a roupa de u:lização na rua, logo após a sua chegada, nos locais para isso 

des:nados, por uma farda lavada. 

3.2. Entrada de fornecedores nas instalações 

• Os fornecedores devem entregar as mercadorias, faturas ou outros documentos, 

na porta de serviço, sendo de evitar a sua entrada nas nossas instalações.  

• Caso não seja possível cumprir esta regra, os fornecedores devem igualmente 

deixar o seu calçado à porta, ou se disponível, cobri-lo com cobre-sapatos 

descartável, desde que não tenha sido u:lizado noutro local. 

• Todos os colaboradores são igualmente responsáveis por fazer cumprir esta regra. 

• O colaborador deve assegurar que a entrega é realizada evitando o contato Rsico 

com o fornecedor, bem como o manuseamento de objetos u:lizados pelo mesmo 

(Ex: caneta para assinatura de faturas ou guias de remessa). 

• Após receber as mercadorias ou documentação, o colaborador que rececionou 

estes materiais deve fazer a devida higienização das suas mãos. 

3.3. Atendimento ao público, pagamentos e entrega de encomendas 

3.3.1.Atendimento  

• As encomendas serão preferencialmente recebidas por mensagem (SMS, email, 

messenger, whatsapp), por telefone (fixo: 282 039 183 ou móvel: 966 597 320), ou 

por encomenda online, no nosso site www.gaspachoemigas.com  

• As encomendas presenciais devem ser desincen:vadas e, exis:ndo, o cliente não 

deverá transpor a porta de entrada.  

• Para garan'r que o atendimento se realiza com a distância apropriada (pelo 

menos 1 metro, idealmente 2), e o contato Jsico com os clientes é reduzido ao 

máximo, exis'rá uma barreira de acrílico entre o colaborador e o cliente; esta 
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barreira será colocada na porta de entrada, impedindo a proximidade Jsica, mas 

permi'ndo a entrega da encomenda e o pagamento da mesma. 

• No espaço exterior, os clientes devem respeitar a sinalé:ca disponível, que 

assegura uma distância mínima de dois metros entre si. 

3.3.2. Pagamento 

• Preferencialmente, a encomenda já deverá ter sido paga antes de ser levantada, 

evitando assim contatos desnecessários, pelo que disponibilizamos o pagamento 

online através do nosso site www.gaspachoemigas.com.  

• Exis:ndo encomenda presencial, o seu pagamento deve ser realizado logo nesta 

fase inicial, evitando o manuseamento de dinheiro ou cartões, na mesma altura 

em que a encomenda é entregue. 

• Sempre que seja realizado um pagamento através de um Terminal de Pagamento 

Automá:co (TPA) deverá ser feita a desinfeção do mesmo, u:lizando toalhitas 

desinfetantes ou papel descartável humedecido em solução alcoólica. 

• O colaborador deverá desinfetar as mãos com solução à base de álcool ou com 

toalhitas desinfetantes, antes e depois dos pagamentos (se mexer em dinheiro ou 

em cartões). 

• Estes procedimentos devem ser realizados na presença do cliente, para que ele 

observe o cumprimento das regras básicas de higienização das mãos e das 

superRcies de contato. 

• As superRcies onde se encontram os TPAs e onde são entregues as encomendas, 

devem igualmente ser limpas e desinfetadas várias vezes ao dia. 

3.3.3.Entrega de encomendas no restaurante 

• As embalagens com comida, sairão da cozinha devidamente fechadas e 

iden:ficadas. 
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• Toda a comida será entregue em embalagens descartáveis, de u:lização única, 

devidamente acondicionadas, garan:ndo que o transporte é efetuado sem que a 

mesma se abra. 

3.3.4.Entrega de encomendas no domicílio ou local de trabalho 

(Fonte: recomendações de prevenção do COVID-19, da DGS, para estafetas) 

• No caso de ser necessário proceder à entrega direta de materiais ou produtos, o 

responsável pela entrega deverá evitar, no limite das suas possibilidades, o 

contacto direto com o cliente ou com quaisquer objetos pessoais do mesmo. 

• O colaborador que realiza entregas fora do estabelecimento, deve lavar as mãos 

com água e sabão, desinfetá-las com solução à base de álcool ou com toalhitas 

desinfetantes, sempre que: 

o Entregar uma encomenda, de preferência antes e depois da entrega; 

o Várias vezes ao dia, sempre que se jus:fique. 

• Deve também desinfetar frequentemente com solução à base de álcool, ou com 

toalhitas desinfetantes, o volante do meio de transporte u:lizado. 

• Devem ser promovidos, sempre que possível, os pagamentos através de meios 

que não impliquem contacto Rsico entre o estafeta e o cliente. Caso não seja 

possível deverá desinfetar as mãos com solução à base de álcool ou com toalhitas 

desinfetantes, antes e depois dos pagamentos (se mexer em dinheiro ou em 

cartões). 

• Sempre que seja realizado um pagamento através de um Terminal de Pagamento 

Automá:co (TPA) móvel deverá ser feita a desinfeção do mesmo u:lizando 

toalhitas desinfetantes. 

3.4. Plano de limpeza e higienização das instalações 

        (Fonte: Manual de Boas Prá:cas para Take Away e Delivery, AHRESP, COVID-19) 

3.4.1.Introdução 
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• O novo Coronavírus (SARS-CoV-2) , permanece em superRcies durante um período 

temporal que pode ir de algumas horas a 6 dias, e a limpeza e desinfeção 

frequente dos espaços diminui consideravelmente esse período.  

• Rela:vamente à limpeza e desinfeção propriamente dita, as superRcies com maior 

risco de transmissão são as de toque frequente, ou seja, as superRcies 

manipuladas ou tocadas, por muitas pessoas, e com muita frequência ao longo do 

dia. São exemplos destas superRcies: maçanetas de portas, interruptores de luz, 

telefones, tablets e teclados de computadores ou máquinas registadoras, 

principalmente quando usados por várias pessoas, botões de elevadores ou monta 

pratos, torneiras de lavatórios, manípulos de autoclismos, mesas, tabuleiros, 

bancadas, cadeiras, corrimãos, puxadores de armário, TPA’s - terminal de 

pagamento automá:co, dinheiro, entre outros. 

• O “Gaspacho & Migas” segue o plano de limpeza e higienização das instalações, 

bem como o sistema de registo de higienização, recomendados pela AHRESP; 

planos estes que deverão estar afixados em local visível.  

3.4.2.Técnicas de Limpeza para local de confeção e armazenamento de alimentos 

• Os procedimentos de limpeza da cozinha e locais de armazenamento de alimentos, 

no “Gaspacho & Migas”, mantêm-se de acordo com as boas prá:cas de higiene e 

segurança alimentar, regulamentadas pelas normas HACCP. 

• Todos os nossos colaboradores que manuseiam alimentos têm a formação exigida 

de HACCP e cumprem-na rigorosamente no seu trabalho diário. 
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• Existem contentores próprios para a colocação de lixo, e restantes resíduos, em 

número suficiente e que permitem uma boa gestão dos mesmos.  

• Adicionalmente toda a equipa que manuseia alimentos cumpre as medidas gerais 

de prevenção da propagação do COVID-19, já iden:ficadas no ponto 3. Medidas 

gerais. 

 

3.4.3.Técnicas de limpeza para as zonas comuns 

• A limpeza deve ser sempre húmida sem recursos a aspiradores a seco; em 

alterna:va ao aspirador, serão u:lizados mopa e esfregona bem escorrida. 
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• A limpeza deve ser realizada sempre no sen:do de cima para baixo e, das áreas 

mais limpas, para as mais sujas:  

i. Paredes (quando aplicável) 

ii. SuperRcies acima do chão (bancadas, mesas, cadeiras, corrimãos, outros);  

iii. Equipamentos existentes nas áreas;  

iv. Instalações sanitárias;  

v. Chão – é o úl:mo a limpar.  

• O chão deve ser lavado com água quente e detergente apropriado, seguido da 

desinfeção com solução de lixívia diluída em água. A frequência de limpeza deve 

ser no mínimo 2 vezes ao dia. 

• As partes metálicas das superRcies ou as que não são compaOveis com a lixívia, 

devem ser desinfetadas com álcool a 70% ou outro produto compaOvel, para evitar 

a corrosão ou danificação. 

• As luvas e avental descartável u:lizados na limpeza das instalações sanitárias, 

devem ser descartados após a finalização desta tarefa e não são reu:lizáveis; as 

luvas devem ser re:radas virando a parte exposta, (parte externa) para dentro. 

• Higienizar adequadamente as mãos sempre que terminar a limpeza. 

3.4.4.Materiais de limpeza  

Em relação aos materiais de limpeza, “O Gaspacho & Migas” assegurar-se que:  

• Existem materiais de limpeza dis:ntos (de uso exclusivo) de acordo com o nível de 

risco das áreas a limpar;  

• Os panos de limpeza são, preferencialmente, de uso único e descartáveis para cada 

uma das áreas, de acordo com o nível de risco. São exemplos:  
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• Bancadas, mesas, cadeiras, entre outros 

• Mesas de refeição e áreas de entrega de alimentos 

• Instalações sanitárias: pano só para limpar o lavatório 

• Pano para as sanitas (exterior) 

• A parte interior da sanita não precisa de pano. Deve ser esfregada com o 

próprio piaçaba e com detergente de base desinfetante.  

• O balde e esfregona para o chão são reu:lizáveis, pelo que se deve garan:r uma 

limpeza e desinfeção destes equipamentos no final de cada u:lização. O balde e 

esfregona devem ser diferentes, para as áreas atrás referidas. Por exemplo: o balde 

e esfregona usados nas instalações sanitárias, não devem ser usados nas áreas de 

alimentação. 

3.4.5.Uso de equipamentos de proteção individual para os colaboradores que 

efetuam as limpezas (EPIs) 

• Nesta fase de possível disseminação do vírus, aconselha-se a que os colaboradores 

que efetuam a limpeza usem:  

• Avental descartável por cima da farda limpa 

• Luvas descartáveis resistentes aos desinfetantes (de usar e deitar fora)  

• No caso de serem usadas luvas, os colaboradores devem garan:r o cumprimento 

das seguintes regras:  

• Higienizar adequadamente as mãos antes da colocação de luvas e 

sempre que mudarem de luvas;  

• As luvas devem ser adequadas ao tamanho do u:lizador  

• Deve proceder-se à troca das luvas quando estas ficarem sujas ou 

rasgadas. 
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Estamos comprome'dos com a sua e a nossa segurança, pelo 

que somos gratos pela vossa melhor atenção e cumprimento 

destas medidas.
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