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Coronavirus (COVID-19) Plano de Ação
As autoridades de saúde pública identificaram um novo coronavírus (COVID-19). O foco nas
práticas padrão de prevenção de doenças, treinamentos e na conformidade do processamento de
Alimentos e Bebidas ajudarão a manter seus funcionários e clientes seguros. Juntos, podemos
ajudar a combater a disseminação do COVID-19.

Quais são as implicações para a segurança alimentar?
Atualmente, não há evidências de que o COVID-19 seja transmitido aos seres humanos por meio dos
alimentos. Práticas de segurança alimentar padrão são recomendadas, incluindo:
• Evitar contato direto e desprotegido com animais vivos e superfícies que possam ter sido expostas a
animais de regiões com muitos relatos de casos da doença
• Evite consumir carne crua ou mal cozida ou de animais doentes
• Evite a contaminação cruzada manuseando adequadamente carne crua, leite ou outro material de
origem animal
• Limpe e higienize as superfícies em contato com os alimentos, incluindo mãos e utensílios

MEDIDAS DE AÇÃO

O que posso fazer na minha planta de processamento de
alimentos ou bebidas?

Contate seu
representante de
serviços Ecolab

Siga corretamente as
práticas de produção e
segurança

Garanta que os
funcionários estão
atentos às práticas

para discutir as melhores
práticas e agendar um
horário para atualizar a
equipe sobre protocolos
adequados de prevenção
à doença.

para o recebimento,
manuseio e preparação
de matéria-prima,
produção de alimentos
e produtos finalizados.

de saúde e higiene de
maneira contínua,
inclusive em relação
à lavagem adequada
das mãos.

Limpe e higienize todas
as superfícies, incluindo
as áreas que não tem
contato com alimentos.

Use somente
sanitizantes adequados
para uso em fábricas de
alimentos,

Deixe os locais de
carregamento e ambientes
externos sempre limpos e
higienizados (pisos, paredes,
tetos e equipamentos).

seguindo as
instruções do rótulo.

Quais são os riscos dos materiais provenientes da China?
Geralmente, o coronavírus tem pouca capacidade de sobrevivência nas superfícies, portanto, o risco de propagação
de produtos ou embalagens é baixo. Atualmente, não há evidências que comprovam a transmissão do COVID-19
associado a mercadorias importadas.

ONDE POSSO BUSCAR MAIS INFORMAÇÕES?
Ecolab: ecolab.com/coronavirus

CDC: cdc.gov/coronavirus/index.html

WHO: who.int/health-topics/coronavirus

EPA: content.govdelivery.com/accounts/USAEPAOPPT/bulletins/278c716
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