











NORMA PARA FUNCIONAMENTO DAS COPAS INTERNAS
As copas são destinadas a refeições e lanches rápidos dos funcionários, ou seja, alimentos prontos
para o consumo.
Por medida de segurança, a utilização do ebulidor, popularmente conhecido como “rabo quente”,
para ferver água, está proibida. Em substituição ao ebulidor será permitida a utilização de cafeteira
ou jarra elétrica.
Não é permitido confeccionar (cozinhar, fritar, assar) qualquer tipo de alimento, mesmo no forno
micro-ondas.
O forno micro-ondas é permitido somente para aquecimento de alimentos prontos para consumo.
Após realizar as refeições, e havendo sobras de alimentos, estas deverão ser desprezadas ou
acondicionadas em embalagens e locais apropriados, para evitar a atração de pragas e vetores
(moscas, formigas, baratas, ratos, etc...).
A limpeza dos equipamentos e mobiliários das copas fica sob responsabilidade da equipe do setor,
e a limpeza do ambiente (paredes, portas, janelas e piso) sob responsabilidade da equipe de
conservação e limpeza.
Se houver resíduos alimentares no piso, comunicar imediatamente a equipe de conservação e
limpeza para que efetue a remoção.
É proibido o uso de sabão em pedra ou em pasta para lavar as louças.
Não deixar louças sujas e migalhas de alimentos sobre os balcões e mesas, em cima ou dentro das
pias, e os equipamentos devem ser limpos e guardados imediatamente após o uso.
A fiscalização das copas ficará sob responsabilidade das equipes do SESMT, membros da CIPA, SCIH,
Chefias e Coordenadores dos setores. As inspeções serão realizadas a qualquer dia e horário sem
aviso prévio.
A utilização inadequada das copas implicará em punições administrativas aos profissionais, e
fechamento da mesma se persistir o descumprimento desta Norma e às Legislações vigentes.

 É PROIBIDO CONSUMIR QUALQUER TIPO DE ALIMENTO E/OU BEBIDAS NOS POSTOS DE
ENFERMAGEM, E EM LOCAIS ONDE SÃO PREPARADOS E ARMAZENADOS
MEDICAMENTOS, MATERIAIS, ROUPAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.
EQUIPAMENTOS
PERMITIDOS

EQUIPAMENTOS PROIBIDOS

Cafeteira

Ebulidor (“Rabo Quente”) Fritadeira

Panela Elétrica

Frigobar / Geladeira

Espremedor de Frutas

Grill

Pipoqueira

Jarra Elétrica

Fogão / Cooktop

Liquidificador / Mixer

Sanduicheira

Micro-ondas

Forno Elétrico

Multiprocessador

Torradeira

* É proibido estourar milho de pipoca no forno micro-ondas.
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