Protocolo de Reabertura
COVID-19
GRUPO ANTONIETTA

Casas
•

Antonietta Cucina

•

Jacarandá

•

Taka Daru

•

Armazém Jacarandá

•

Raiz Bar

VOLTAMOS!
As nossas casas estão operando de acordo com
as orientações da Prefeitura de São Paulo e
Ministério da Saúde. Todos os dias da semana.
Consulte os nossos horários e serviços nos
sites:

Antoniettasp.com.br

Jacarandabr.com.br
Takadaru.com.br

SINTA-SE ABRAÇADO!
Todos nós fomos surpreendidos por um vírus
que,

mesmo

invisível

aos

nossos

olhos,

consegue desestabilizar famílias, empresas e

mudar o ciclo de lindas histórias.
Durante

esse

período,

seguimos

todas

as

normas e orientações da ciência e agora, na
reabertura, não será diferente.
A gente não pode se tocar, mas com cuidados,

hospitalidade e carinho, queremos que você se
sinta abraçado em nossas casas.

Esse é o nosso recomeço!

INFORMAÇÃO & SEGURANÇA

Material orientativo e com medidas de

segurança para colaboradores e clientes
do Grupo Antonietta durante o período de
pandemia do COVID-19.

SOBRE COVID-19
A

COVID-19

é

coronavírus
quadro

uma

doença

SARS-CoV-2,

clínico

assintomáticas

que
a

causada

que

varia

pelo

apresenta
de

quadros

um

infecções

respiratórios

graves. De acordo com a Organização Mundial
de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com

COVID-19

(cerca

de

80%)

podem

ser

assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem
requerer

atendimento

apresentarem
desses

casos

dificuldade

hospitalar

por

respiratória

aproximadamente

5%

e

podem

necessitar de suporte para o tratamento de
insuficiência

respiratória

(suporte

ventilatório).
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE

SOBRE CORONAVIRUS
Corona

vírus

é

uma

família

de

vírus

que

causam infecções respiratórias. O novo agente
do

coronavírus

31/12/19

Provoca

após

a

foi

descoberto

casos registrados

doença

chamada

de

na

em
China.

coronavírus

(COVID-19).

A

maioria

das

pessoas

se

infecta

com

os

coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as
crianças

pequenas

mais

propensas

a

se

infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os
coronavírus mais comuns que infectam humanos

são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta
coronavírus OC43, HKU1.

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE

SINTOMAS E TRANSMISSÃO
Sintomas
Os sintomas da COVID-19 podem variar de um
simples resfriado até uma pneumonia severa.
Sendo os sintomas mais comuns:
• Tosse
• Febre
• Coriza
• Dor de garganta
• Dificuldade para respirar
Transmissão
A transmissão acontece de uma pessoa doente
para outra ou por contato próximo por meio
de:
• Toque do aperto de mão;
• Gotículas de saliva;
• Espirro;
• Tosse;
• Catarro;
• Objetos ou superfícies contaminadas, como
celulares, mesas, maçanetas, brinquedos,
teclados de computador etc.
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE

ALIMENTOS PODEM
TRANSMITIR COVID-19?

De acordo com o CDC - Centro de Controle e

Prevenção de Doenças dos Estados Unidos – e a
EFSA - Autoridade Europeia de Segurança
Alimentar, atualmente não há evidências de

que a covid-19 seja transmitida diretamente
por alimentos.

Fonte: SEBRAE

HOSPITALIDADE
“Gosto de gente que sorri com os olhos, que

sorri com a alma, que sorri de dentro pra
fora e vice versa. Gente que sorri apesar de

tudo, que contagia quem está ao seu redor.
Gente que nem parece viver num mundo tão
injusto, porque sorri, sorri de verdade.”

Hospitalidade é uma dádiva e temos o prazer
de receber e proporcionar momentos especiais
em

nossas

casas.

continuaremos
atender

a

com
todos

colaboradores.

Agora,

o

sorriso

os

nossos

de

máscaras,

largo

para

clientes

e

ÁREAS EXTERNAS,
VENTILAÇÃO NATURAL E PÉ
DIREITO ALTO
Sempre priorizamos por ambientes arejados ou
ao ar livre

em nossas casas. Entre eles, o

jardim do Jacarandá com ventilação natural.

Para

ambientes

limpeza
produtos

dos

internos,

nossos

ar

recomendados.

intensificamos

condicionados
Os

a

com

documentos

comprobatórios de frequência de limpeza estão
disponíveis para consulta de todos.

LAVE AS MÃOS
Ao chegar no restaurante, procure uma pia
para assepsia;

Lave as mãos durante, pelo menos, 40 seg.

Antes e depois de comer;

Depois de tocar em superfícies de uso comum;

Após assoar ou tocar no raiz e na boca;

Após usar o banheiro;

SEMPRE QUE NECESSÁRIO!

RESPONSABILIDADES DA
NOSSA EQUIPE
Higienizar as mãos;

Respeitar o distanciamento;
Evitar o contato físico;
Seguir

os

procedimentos

higienização

de

e

frequência

utensílios,

de

equipamentos,

móveis e ambiente, adotados pelo seu local de

trabalho;
Trocar

o

uniforme

diariamente,

usando-os

somente no ambiente de trabalho;
Manter seus pertences pessoais organizados e
protegidos.
Fonte: ANR

HIGIENIZAÇÃO DOS
UTENSÍLIOS DE TRABALHO
Para

que

um

equipamento,

utensílio

ou

superfície seja considerado higienizado, deve
passar pela etapa de limpeza para remoção de

sujidades e posterior desinfecção com produto
adequado e regularizado pela Agência Nacional

de

Vigilância

Sanitária

–

ANVISA

e/ou

Ministério da Saúde – MS e deve ser utilizado
somente para as finalidades indicadas pelos
fabricantes, dentro do prazo de validade e
acompanhados

de

Fichas

de

Informações

de

Segurança de Produtos Químicos (FISPQ);
FONTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO

HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS

Nossos banheiros estão equipados com sabão
com

dispositivo

automático

via aproximação a
assim

como

e

lixeiras

de

toalhas
com

acionamento

descartáveis,

acionamento

via

pedal.

Durante

o

restaurantes,

funcionamento

dos

nossos

os banheiros serão limpos

desinfetados em intervalos de 30 min.

e

HIGIENIZAÇÃO DE LOUÇAS
As

nossas

casas

possuem

equipamentos

de

lavagem que garantem melhor higienização de

louças quando comparados com a lavagem via
mão humana.

Além da utilização de sabão, os equipamentos
trabalham

com

a

temperatura

para

lavagem

entre 55ºC e 65ºC e temperatura da água para
enxague entre 80ºC e 90ºC , o que possibilita

uma

desinfecção

vírus e bactérias.

térmica

contra

diferentes

MONTAGEM E HIGIENIZAÇÃO
DAS MESAS
As mesas estão montadas com distância de, no

mínimo, 2 m. O número máximos de lugares em
uma mesa é para 6 pessoas. É proibido a
interação ou proximidade entre pessoas de
mesas distintas.

As mesas serão higienizadas antes e depois de
serem utilizadas por clientes.

Os utensílios serão higienizados e entregues
aos clientes ao sentarem na mesa.

Fonte: ANR

OCUPAÇÃO MÁXIMA DOS
RESTAURANTES
Os nossos restaurantes estão operando com 40%

de sua capacidade para garantir segurança aos
nossos clientes.

Também é estritamente necessária a distância
mínima de 1,5 m entre pessoas.

É proibido o consumo de alimentos e bebidas

quando o cliente estiver em pé ou fora das
dependências

dos

restaurantes,

como

calçadas.

Ao levantar-se da mesa, use máscara.
Fonte: ANR

em

SAL, AÇÚCAR, PIMENTA E
AZEITE INDIVIDUAIS

Todos os nossos

temperos adicionais

adaptados

para

o

individual

e

deverão

modelo

ser

de

foram

embalagem

solicitados

aos

nossos atendentes.

Fonte: ANR

PETS
Por enquanto, a nossa única casa PET FRIENDLY
em

funcionamento

é

o

Jacarandá.

Disponibilizamos uma área exclusiva para pets
em nosso jardim durante o período o período

da

pandemia.

Por

favor,

consulte

um

dos

nossos atendentes.

Os pets deverão estar em coleiras rentes a
mesa em tempo integral, obedecendo distância

mínima de 1,5 m.

Fonte: ANR

SERVIÇO DE MANOBRISTAS
Devido

a

diminuição

circulação,

de

algumas

veículos
casas

em
estão

temporariamente sem manobristas.
Quando

portando

houver,

máscaras,

os

manobristas

viseiras de

estarão

acrílico

e

luvas descartáveis.

As partes de uso em comum dos veículos serão
higienizados em três momentos:

- Quando

o

veículo

for

entregue

manobrista;

- Ao estacionar e fechar o veículo;
- Ao entregar o veículo ao cliente.

ao

ÁLCOOL EM GEL 70%
Dispositivos

com

álcool

em

gel

70%

está

disponível, em todos os momentos, para os
nossos colaboradores e clientes. Estes estão
distribuídos nos locais:

Entrada do restaurante
Corredores de acesso

Mesas
Caixas
Banheiros

Entrada da cozinha
Bancadas da cozinha

CUIDADOS NA COZINHA
Higienizar as mãos;
Respeitar o distanciamento;

Evitar o contato físico;
Seguir

os

procedimentos

higienização

de

e

frequência

utensílios,

de

equipamentos,

móveis e ambiente, adotados pelo
seu local de trabalho;

Trocar

o

uniforme

diariamente,

usando-os

somente no ambiente
de trabalho;
Manter seus pertences pessoais organizados e
protegidos.

Fonte: ANR

MEDIÇÃO DE TEMPERATURA

Todos os nossos clientes e colaboradores serão

submetidos a testagem de temperatura antes de
entrarem em nossos restaurantes. Caso

apresentem temperaturas

acima de 37,8º C,

serão considerados suspeitos de portarem COVID19 e infelizmente, não poderão entrar.

Fonte: PREFEITURA DE SÃO PAULO

COLABORADORES SUSPEITOS
COM COVID-19
Os

suspeitos

realizar,

de

portarem

COVID-19

imediatamente,

o

deverão

teste

e,

preferencialmente do 3° ao 7° dia de sintomas,
teste PCR-RT, além de serem afastados de todas

as

atividades

e

instruídos

a

permanecer

em

isolamento total por, pelo menos, 14 dias, caso

confirmada a contaminação ou inconclusivos os
resultados
cessarem

dos
os

exames
motivos

(neste
de

caso,
suspeita

após
de

contaminação)
Atenão: Gestor de equipe, esse afastamento deve

ser

feito

de

maneira

discreta

e

sigilosa,

garantindo a não exposição do colaborador.
Fonte: PREFEITURA DE SÃO PAULO

USO DE MÁSCARA À MESA
O cliente apenas poderá retirar a máscara
quando ele estiver sentado em sua mesa.

Caso, por algum motivo, o cliente esqueça ou

danifique a sua máscara, será entregue uma
nova máscara a ele.

Ao levanta-se da mesa, é obrigatório o uso
imediato da máscara.

Fonte: PREFEITURA DE SÃO PAULO

MÚSICA
Por

enquanto,

música

ao

as

vivo

nossas

programações

estão

suspensas,

de
mas

preparamos playlists especiais para o retorno
das nossas atividades.

Esperamos rever em breve todos os músicos que
fazem parte do show!

PLACAS SINALIZADORAS

Além dos sinalizadores com procedimentos e
proibições

voltadas

que

ao

já

existiam,

combate

do

novas

placas

COVID-19

foram

adicionadas.

Refeições e momentos especiais são possíveis,
mas é necessário que todos cooperem.

Fonte: ANR

FORNECEDORES: RECEBIMENTO
DE MERCADORIAS

Todos

os

estão

materiais
disponíveis

para

assepsias

para

os

também
nossos

fornecedores/entregadores, estes devem seguir
com rigor todas as normas sanitárias.

O recebimento de mercadoria será até às 11h.
É proibido a entrega/recebimento após esse

horário.

FORNECEDORES:ARMAZENAMENTO
Antes de iniciar os pedidos e reabastecer as
lojas é importante realizar uma verificação dos
produtos que foram mantidos em estoque, como:
validade
(produtos
vencidos
devem
ser
descartados), integridade das embalagens e
produtos e demais controles pertinentes.
Antes de armazenar os produtos perecíveis
Nos equipamentos de conservação é importante
que a temperatura tenha sido estabilizada
(seguir
as
recomendações
instituídas
nas
legislações vigentes).

Retirar as embalagens secundárias e terciárias
do fornecedor e realizar o descarte adequado
antes de armazenar os produtos.
Sempre que possível, deverá haver o descarte da
embalagem que envolve os produtos, desde que
não comprometa a preservação do alimento.
Fonte: SEBRAE

HIGIENIZAÇÃO DE
MERCADORIAS
Alimentos e embalagens devem ser higienizados.
Desinfetar as embalagens com álcool 70% ou
solução clorada (400 a 500 ppm) ou lavar com
água e detergente.
Frutas, legumes e verduras consumidos crus,
usados para fazer sucos, vitaminas, saladas ou
preparações que não passem por tratamento
térmico completo devem ser higienizados de
acordo com as seguintes instruções ou conforme
orientações
de
fabricantes
de
produtos
específicos:
1. Lavar folha a folha ou um a um em água
corrente.
3. Enxaguar.
2. Imergir em solução clorada por 10 minutos
preparada com água sanitária indicada para
alimentos (verificar a rotulagem).
Fonte: SEBRAE

COLABORADORES: VESTIÁRIOS
A ocupação máxima nos vestiários e espaços
para descanso é de no máximo 2 colaboradores.

As janelas e portas devem ficar abertas para
que haja circulação de ar.

Limpar as mãos com álcool em gel 70% antes de
entrar e depois que saírem dos vestiários.

Os vestiários e banheiros de colaboradores

serão higienizados antes da abertura, após o
fechamento e, no mínimo, a cada três horas.

Fonte: SEBRAE

DELIVERY

No caso de delivery, quando for fazer uma
entrega deixe o pedido conforme solicitado
pelo seu cliente. É importante verificar as
mensagens de orientação das plataformas de
app como “por favor, deixe o pedido na porta”
ou “toque o interfone e deixe na portaria”.
Realize a higiene das bolsas de entrega com
álcool
70%
a
cada
reabastecimento
e
higienização no fim do turno.
Lacre todos os pedidos para que não haja
risco de violação e contaminação;
As
embalagens
de
transporte
(térmicas
popularmente conhecidas como bags) nunca
devem ser colocadas diretamente no chão em
nenhum
momento,
devido
aos
riscos
de
contaminação;
O entregador deve adotar todas as medidas de
higiene para sua proteção e do cliente: uso
de máscara com troca a cada 2 horas,
distanciamento social, uso de álcool 70% na
desinfecção de mãos, da máquina de cobrança
entre clientes e do guidão da bicicleta ou
moto;
Fonte: SEBRAE

TAKE AWAY
As

nossas

casas

também

estão

operando

no

formato de Take Away, nesse formato o cliente
retira

o

seu

pedido

e

consume

em

sua

residência. É proibido o uso de calçadas para
consumo de alimentos e bebidas.

Todas as medidas anteriores já vistas devem ser
adotadas nesse tipo de serviço.

GRUPOS DE RISCO
Todos

os

pertencentes

clientes
ao

grupo

e
de

colaboradores
risco

deverão

receber especial atenção e cuidados. Deve-se
evitar que o colaborador no grupo de risco

retorne ao trabalho.

HORA DO PAGAMENTO
Cobrir

as

máquinas

e

dispositivos

de

pagamento com plástico filme, higienizandoos após cada utilização;

Disponibilizar dispensadores com álcool em
gel 70% para uso daqueles que optarem pelo

pagamento por meio de cartões e dinheiro
(tanto para o operador do caixa, quanto para

o cliente);

Orientar colaboradores e clientes a reforçar

os procedimentos
FONTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO

CARDÁPIO

Os nossos cardápios serão disponibilizados

por

meio

de

plataformas

digitais

interativas (site do estabelecimento, menu
digital via QR Code ou aplicativo)

Fonte: PREFEITURA DE SÃO PAULO

USO DE FACE SHIELD E
MÁSCARAS PARA ATENDIMENTO
O uso de máscaras e protetores faciais é uma
forma de proteção para você e para quem está
ao seu lado.

Fazer a adequada higienização da mão com
água e sabão ou com álcool gel.
Tomar cuidado para não tocar na máscara, se
tocá-las , deve-se higienizar as mãos
imediatamente.
Cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar
espaços nas laterais.

Assegurar que a máscara está em condições de
uso (limpa e sem rupturas).

Fonte: ANR E SEBRAE

REUNIÕES DIÁRIAS COM OS
COLABORADORES
Os nossos encontros periódicos com todos os

colaboradores para reuniões e treinamentos
devem ser adiados.

Priorize reuniões via vídeo com os outros
restaurantes e administrativo.

Dentro do restaurante, priorize reuniões
individuais ou grupos pequenos (até 6
pessoas), respeitando o espaçamento de no
mínimo 1,5m entre cada participante.

Fonte: ANR

ALMOÇO E JANTAR DA
FAMÍLIA ANTONIETTA
O tradicional almoço em família, como

chamamos o almoço de colaboradores do Grupo
Antonietta também deve ser evitado.

Priorize por mesas individuais ou quando em
mesas coletivas, obedecer o distanciamento de

no mínimo 1,5m.

Fonte: ANR

LIXO
Reciclamos o máximo de lixo que conseguimos
em nossos restaurantes e agora não será
diferente, mas também é importante separar
lixo com potencial de contaminação para

descarte (Equipamento de Proteção Individual
- EPI, luvas, máscaras, etc.)

Muito cuidado na hora da manipulação.

FONTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO

COLABORADORES,
COMUMIQUEM-SE SEMPRE.
Avise imediatamente a equipe gerencial caso:
Seja diagnosticado positivo para Covid-19;
Tenha contato com alguém positivo para Covid19 (amigos, familiares, clientes,
fornecedores, entre outros).
Caso apresente algum sintoma enquanto estiver
em casa, avise seu gerente por ligação ou
mensagem. Não é necessário ir até o local de
trabalho. Procure imediatamente o serviço de
saúde.
Mantenha a comunicação com seu gerente, ele
irá direcioná-lo quanto as orientações a
serem seguidas. Compartilhe todos os cuidados
e orientações em casa com seus familiares
para a saúde de todos.
Fonte: ANR

COLABORADORES, MANTENHA
CUIDADOS NO CAMINHO DE
CASA PARA O TRABALHO.
Atenção para as recomendações:

Usar máscaras;
Atentar

paras

as

recomendações

de

distanciamento do Ministério da Saúde;
Portar

de

álcool

em

gel

pessoal

para

higienização das mãos sempre que necessário;

Não

usar

adornos,

facilitando

assim

a

higienização;
Cubra boca e nariz ao tossir ou espirrar, de
preferência com lenço descartável ou com o
cotovelo flexionado, e lave as mãos assim que

possível.

DÚVIDAS OU SUGESTÕES
Clientes, colaboradores e parceiros, queremos
te ouvir!

Em caso de duvidas ou sugestões, gentileza,
entre em contato com a gente:

Faleconosco@antonietta.sp.com.br

Saiba

mais

e

acompanhe

novas

informações

sobre ações em bares e restaurantes:

MINISTÉRIO DA SAÚDE
PREFEITURA DE SÃO PAULO
ANR
ABRASEL
SEBRAE

Divirta-se
com
responsabilidade
Proteja-se

Fonte: ANR

Divirta-se
com
responsabilidade
Proteja-se

