
Para melhor direcionar a ida ao mercado, que tal um passo a passo?

1. Antes de sair de casa, separe um local para colocar as compras
  quando chegar do mercado. O ideal é um lugar que possa ser lavado depois e
 que seja próximo à pia ou tanque, que você irá utilizar para higienizar 
  as compras;

2. Faça uma lista dos produtos que você vai comprar para o seu tempo
    no mercado ser o menor possível;

3.Tenha sua própria sacola reutilizável que seja lavável, lembre-se de 
    higienizá-la sempre após o uso;

4. Vá de máscara e leve sua bombinha de álcool 70% ou álcool em gel 70%;

5.  Evite tocar no rosto, cabelo e olhos enquanto estiver em um ambiente 
    fora de casa;
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6. Desinfecte o apoio do carrinho de compras ou alça do cesto com o seu
    álcool 70% antes de tocá-lo; 

7. Evite tocar desnecessariamente nos produtos e alimentos;

8. Escolha latas e alimentos que não apresente amassados, machucados 
    ou com partes em deterioração;

9. Coloque as sacolas de compras no porta-malas do carro, quando possível;

Ao chegar em casa:
1.  Deixe o sapato que você utilizou na rua, fora de casa;

2. Coloque as sacolas com as compras no local reservado;

3. Comece a higienização por alimentos que necessitem estar refrigerados,
    afinal, eles podem perder mais rápido; 

4. Separe uma por uma as folhas de vegetais como a alface. Não pique 
    os vegetais ou as frutas antes de higienizar; 

5. Enxague em água corrente os alimentos consumidos crus, para retirar o
    excesso de sujidades e em seguida coloque-os para sanitizarem no hipoclorito 
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de sódio (água sanitária). Veja na uma dica de como cortar a Imagem 1 
b a n a n a  p a r a  p o d e r  s a n i t i z á - l a  t a m b é m  ( f a z e n d o  a s s i m
aumenta a sua durabilidade). No rótulo do hipoclorito você encontra a 
quantidade que deve usar para fazer a diluição e o tempo de imersão 
correto. Em grande parte dos produtos as quantidades são: 1 colher de
sopa de hipoclorito para cada litro de água e imersão dos alimentos 
durante 15 min; Os alimentos devem, durante a sanitização, estarem totalmentes
imersos na água. Você pode usar um prato ou uma vasilha com água para
garantir que nenhum alimento flutue. Dê uma olhada no exemplo que 
preparei para vocês na .Imagem 2

Imagem 1 - Bananas cortadas sem retirar o pedúnculo.

Fonte: Autoria Própria

Não use SABÃO 
para lavar os alimentos,

 pois você
CONTAMINARÁ

 o alimento com um 
agente químico
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Imagem 2  - Alimentos consumidos crus imersos em água com hipoclorito
de sódio.

Fonte: Autoria Própria

6. Assim que terminar a sanitização dos alimentos consumidos crus, jogue
   a água com hipoclorito fora e enxague em água corrente, alimento por 
    alimento, para garantir a retirada de todo o produto;

7. As embalagens que não entram água como: os produtos de limpeza, óleo,
    caixa de leite e garrafas, lave com água e sabão;

*Texto baseado na referência da ANVISA, conforme a Nota técnica nº 18/2020 que dispõe sobre Covid-19 e as Boas Práticas de Fabricação e Manipulação de Alimentos.



8. Já as embalagens que podem entrar água como: o arroz, feijão, macarrão,
    bolachas e papel higiênico, desinfecte com álcool 70% e, se possível transfira
   da embalagem original para sacos alimentícios (aqueles que usamos para
    congelar alimentos); 

9.  E as embalagens que não podem ser lavadas como: frios, pão francês, 
   ovos e carnes, retire da embalagem original e transfira para os sacos 
    alimentícios presentes na sua casa;

10.  Agora para finalizar, se possível, tome um banho e coloque suas roupas
     para lavar.

Lutamos contra um inimigo invisível,
sendo assim, toda superfície que VOCÊ 
não desinfectou, pode estar contaminada. Lembre-se

Não deixe o vírus te vencer pelo cansaço!
 

 É só uma fase e
 logo VAI PASSAR!tenha certeza

Criação e edição:  - Michelle de Cássia
                                - Cássia de Oliveira
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