COVID-19
Combate ao Sars-CoV-2
Soluções para a indústria de alimentos

Guia prático

Sars-CoV-2
A COVID-19 é causada pelo Sars-CoV-2. Esse que é o sétimo coronavírus conhecido
como agente causador de infecção humana.
As mutações observadas, que fez do Sars-CoV-2 o mais disseminado, foi uma
otimização no sistema protéico de ligação do vírus com a célula humana, além do
aumento expressivo da quantidade dessas proteínas.
A contaminação pelo Sars-CoV-2 é exclusivamente via pessoa a pessoa e medidas que
evitem o contato com secreções humanas, são as indicadas pela Organização Mundial
da Saúde (OMS) para diminuição do contágio da COVID-19.
FONTE: Andersen, K.G., Rambaut, A., Lipkin, W.I., Holmes, E.C., Garry, R.F., 2020. The proximal origin of SARS-CoV-2. Nat. Med. 2–4.

Estrutura viral do
Sars-CoV-2
Assim como em outros coronavírus, o Sars-CoV-2 possui a sua informação
genética na forma de RNA, que é protegido por um envelope.
O envelope do Sars-Cov-2 pode ser destruído com o uso de produtos
químicos que tenham ação saneante.

FONTE: Van Der Hoek, L., Pyrc, K., Jebbink, M.F., Vermeulen-Oost, W., Berkhout, R.J.M., Wolthers, K.C., Wertheim-Van Dillen, P.M.E., Kaandorp, J.,
Spaargaren, J., Berkhout, B., 2004. Identification of a new human coronavirus. Nat. Med. 10, 368–373.

Como combater o novo coronavírus
na indústria de alimentos?

Adote estratégias de controle da COVID-19
O que o funcionário deve fazer

Prática preventiva

O que o empregador deve fazer

Manter distância de 2 metros

Praticar o distanciamento social

Educar, implementar estratégias,
verificar, ser exemplo

Auto-avaliação, reportar sintomas, ficar
em casa em caso de sintomas

Triagem de sintomas de COVID-19

Considerar triagem de rotina,
questionário e medição de temperatura

Por em prática

Lavar as mãos com frequência

Educar, prover, verificar, ser exemplo

Vestir, substituir, manter distanciamento

Usar máscara de tecido

Educar, prover, verificar, ser exemplo,
reforçar necessidade do distanciamento
social mesmo com o uso da máscara

Evitar

Evitar tocar o rosto

Educar, reforçar, ser exemplo

Rotina de limpeza e desinfecção de
superfícies frequentemente tocadas e
outras áreas de alto risco

Limpeza e desinfecção de superfícies
frequentemente tocadas

Providenciar Equipamento de Proteção
Individual (EPI) e POP validado, treinar,
verificar

Minimizar transmissão comunitária

Estar ciente de zonas potenciais de
transmissão de COVID-19, casos
positivos na cidade, encorajar práticas
preventivas mesmo fora do trabalho

Estar ciente de zonas potenciais de
transmissão de COVID-19, casos
positivos na cidade, continuar práticas
preventivas mesmo fora do trabalho

FONTE: INSTITUTE FOR FOOD SAFETY AT CORNELL UNIVERSITY. 2020. How to prioritize COVID-19 control strategies: Understand how roles work together.

Equipamentos e produtos para controle da COVID-19

Máscara

Sabonete

Álcool em gel

Saneante

Pedilúvio

Equipamentos e produtos para controle da COVID-19

Máscara descartável dupla
Confeccionada em TNT
Máscara branca descartável, modelo dupla, com elástico, confeccionada em não tecido
(TNT), atóxica e hipoalergenica, com camada externa hidrorrepente constituída de
tecido de 100% polipropileno.

Imagens meramente ilustrativas

Possui clipe nasal que proporciona excelente adaptação ao contorno do rosto, com
camada intermediária constituída de filtro bacteriológico, gerando eficiência de
filtragem bacteriana. Produto de uso único.
Caixa com 100 unidades.
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SABONETE BACTERICIDA ABC
Sabonete dermatologicamente testado para limpeza e
desinfecção das mãos.

Imagens meramente ilustrativas

Ação bactericida aprovada por laboratório REBLAS-ANVISA/MS frente aos micro-organismos: Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Salmonella thyphimurium e Pseudomonas aeruginosa.
Dermatologicamente testado, pois não induz processos de irritação e sensibilidade cutânea. Não causa
dermatites.
Ideal para barreiras sanitárias, banheiros e interior das indústrias de alimentos, restaurantes e cozinhas
industriais.
Modo de uso: puro diretamente nas mãos.
Bombonas de 5 L em caixas com 6 unidades.
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Sanity Gel ABC
Álcool em Gel 70% para limpeza das mãos.
Ideal para barreiras sanitárias, banheiros e interior das indústrias de alimentos, restaurantes,
shopping, ambientes públicos em geral.

Imagens meramente ilustrativas

Modo de uso: Puro diretamente nas mãos, sem diluição e sem enxágue.
Bombonas de 5 L em caixas com 4 unidades.
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Água sanitária ABC

Desinfetante para uso geral.

Ideal para uso da higienização de banheiros e vestiários.

Imagens meramente ilustrativas

Frascos de 2 L em caixas com 6 unidades.
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Cloro ABC
Desinfetante de uso geral.
Ideal para uso da higienização de banheiros e vestiários.

Imagens meramente ilustrativas

Frasco de 1 L em caixas com 12 unidades.
Bombonas de 5 L em caixas com 4 unidades.
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SANITYLACT ABC
Sanitizante à base de Biguanida de ação residual, bactericida e fungicida.
Recomendado para aplicar nas áreas externas e comuns de circulação de pessoas

Imagens meramente ilustrativas

Ideal para sanitização ambiental, tais como: paredes, pisos, ralos, canaletas, câmaras frias, borrachas
das portas, cortinas plásticas, condensadores dos forçadores de refrigeração, tapetes das barreiras
sanitárias.
Usar preferencialmente após a última limpeza alcalina do dia.
Modo de uso: diluir o produto em água na temperatura ambiente na concentração entre 1 e 2%, aplicar
por molhagem e ou pulverização e não enxaguar.
Bombonas de 20 Kg e de 5 L em caixas com 6 unidades.
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Tapetes 3M Nomad
Pedilúvio
Limpa as solas do sapato, desde a porta de entrada, evitando que a sujeira entre.
Menos custos de limpeza e manutenção do ambiente.

Imagens meramente ilustrativas

Maior durabilidade.

Use junto com o Sanitylact
ABC para uma melhor
performance.
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