CARTILHA DE RETORNO AO SISTEMA SELF-SERVICE

Para que o Restaurante Universitário do Campus de Ribeirão Preto retorne suas
atividades de atendimento ao público na modalidade self-service, algumas adaptações
serão realizadas frente à pandemia do novo Coronavírus. Tais medidas são de
fundamental importância para que haja a máxima redução de possível transmissão do
vírus dentro do refeitório do restaurante.

Certificamos que no dia 25/10, data estipulada para o retorno presencial no sistema
self-service no restaurante universitário, todos os funcionários estarão aptos para
desenvolverem suas atividades.

Sendo assim, seguem as medidas tomadas para o retorno.


















Uso obrigatório de máscara facial, sendo liberada sua retirada apenas no momento da
refeição, quando o usuário já estiver sentado à mesa. É expressamente proibido o
ingresso de qualquer pessoa nas dependências do restaurante sem o uso de
máscaras;
Demarcações no chão respeitando 1mt de distanciamento;
Disponibilização de luvas descartáveis no balcão ao lado dos pratos e marmitas de
isopor;
Oferecimento de sachês de temperos;
Os talheres estarão embalados individualmente em embalagens descartáveis, assim
como os guardanapos de papel. Caso a sobremesa exija uso de colher, esta estará
dentro da embalagem juntamente com o garfo e a faca;
Não haverá oferta de suco neste momento;
Reorganização das mesas do refeitório, de modo a manter o distanciamento social
recomendado;
Higienização das mesas a cada troca de usuários;
Todas as janelas abertas e ventiladores ligados;
Oferta de sabonete líquido, papel toalha e álcool em gel para higienização frequente
das mãos;
Protetores salivares nos balcões de distribuição;
Higienização com álcool 70ᵒ do bebedouro do piso inferior a cada 15 minutos;
Disposição de álcool 70ᵒ ao lado do bebedouro para higienização das torneiras.
Todos os utensílios utilizados pelos usuários para se servirem serão substituídos a
cada 30 minutos e devidamente higienizados;
O prato principal será porcionado por funcionário devidamente paramentado com
máscara, face shield e luvas;
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Ao entrar no refeitório, o aluno deverá higienizar as mãos e seguir para o balcão de
distribuição, onde terá disponível luvas descartáveis, sendo estas de uso obrigatório.
Deverão ser vestidas antes de tocar nos pratos ou recipientes de isopor.
O aluno só poderá tirar a máscara quando já estiver sentado à mesa.
Caso opte por se servir novamente, deverá trocar o prato e vestir novas luvas
descartáveis e dirigir-se ao balcão usando máscara.
Cada aluno terá o tempo máximo de 20 minutos para realizar sua refeição, visando
além da otimização da utilização do refeitório, a minimização do risco de contágio em
virtude da quantidade de pessoas em um mesmo ambiente.
As cadeiras não poderão ser realocadas, devendo permanecer dispostas nas pontas
das mesas.
Sempre que algum aluno encher a caneca no bebedouro, deverá borrifar álcool 70ᵒ na
torneira.
Ao terminar sua refeição o aluno deverá direcionar-se a área de devolução de
bandejas usando máscara, descartar a sobra de comida do prato no lixo orgânico, que
estará sinalizado, e devolver talheres e pratos no local indicado.
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