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Protocolo de Medidas de Prevenção ao COVID no Refeitório IIER. 

  No refeitório do IIER estamos utilizando protocolos para garantir 

segurança do Servidor durante a permanência no refeitório.  

1. Uso de mascara ao entrar no IIER e refeitório, somente retirar no 

momento da refeição, 

2. Pia exclusiva para lavagem de mãos com sabonete desinfetante e 

álcool gel, 

3. Coleta de temperatura corporal em todos os usuários, 

4.  Álcool gel em todas as mesas, para higienização antes de tirar a 

mascara e após tirar a mascara, 

5. Uso de papel cobre bandeja, para proteção da mascara como 

suporte da mesma, sendo que o descarte do papel deverá ser no lixo 

infectante localizado na saída do refeitório, 

6.  Espaçamento de lugares a mesa, sendo que cada mesa comporta 2 

cadeiras,  

7. Uso de tapetes higiênicos no bloqueio de acesso ao refeitório, para 

uso e higienização adequada dos calçados, 

8. Colaboradores da Prestadora de Serviço de nutrição distribuem a 

refeição de todos os itens do cardápio do dia, assim garantimos 

diminuição do manuseio dos utensílios,  

9. Higienização das mesas, cadeiras e ambiente com maior frequência, 

10.Uso de único balcão térmico, portanto a fila é única devendo o 

usuário permanecer em espera na fila até o momento da distribuição 

de sua refeição.  

11.Permanência no refeitório deve ser suficiente para realizar a 

refeição, evitando reuniões e conversar nas mesas, 15 a 20 minutos 

é o tempo necessário para alimentação.  

    Salientamos que o horário de distribuição de refeições é das: 

10hs45min às 15hs horas 

    Os horários de menor movimento, que devem ser escolhas mais 

apropriadas com a finalidade de diminuir a espera ao acesso ao 

refeitório e garantir lugar nas mesas com maior facilidade, são:  

11hs ás 12hs e/ou 14hs ás 15hs 

     Atenção mantenha distanciamento social de no mínimo 1 metro 

de distância, não aglomere nas filas de acesso e saídas do refeitório.  

 


