CITY OF FRAMINGHAM

Dicas para retirada ou entrega de alimentos de
COVID-19
Ao contrário dos vírus gastrointestinais de origem alimentar (GI), como norovírus e hepatite A,
que geralmente deixam as pessoas doentes devido a alimentos contaminados, o COVID-19 é um
vírus que causa doenças respiratórias. A exposição de origem alimentar a esse vírus não é
conhecida por ser uma via de transmissão.
Atualmente, não há evidências para apoiar a transmissão do COVID-19 associado a alimentos ou
embalagens de alimentos. Além disso, os estabelecimentos são obrigados a controlar quaisquer
riscos que possam estar associados a trabalhadores doentes, independentemente do tipo de
vírus ou bactéria.
De acordo com o FDA, não prevemos que os produtos alimentares precisem ser retirados ou
retirados do mercado devido ao COVID-19, pois não há evidências para apoiar a transmissão
associada aos alimentos. A chave para reduzir a exposição ao COVID-19 é minimizar o contato
pessoa a pessoa, mantendo a distância social.

Como solicitar com segurança a retirada / entrega de alimentos durante o surto de
COVID-19

6 pés de distância o 2 metros, a uma distância do
braço um do outro

Solicite manter a entrega sem contato,
solicitando que o entregador deixe sua
refeição à sua porta, entrada, saguão,
etc.

Use pagamento sem contato pagando on-line ou por
telefone, se possível, se estiver trocando cartão de
crédito ou dinheiro, coloque-o no balcão, evite tocar
nas mãos diretamente

Transfira os alimentos da embalagem para
um recipiente limpo em sua cozinha

Opte por não usar os utensílios do restaurante, use
seus próprios utensílios de cozinha e louça

Lave as mãos antes de se sentar e desfrutar
da sua refeição

Evite compartilhar utensílios, alimentos
ou bebidas durante esse período

Descarte a embalagem após terminar a
refeição, limpe os balcões e lave as mãos

Para mais informação por favor visite: https://www.framinghamma.gov/290/Public-Health

