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Norovírus é altamenti kontagioso. É nisissariu apenas alguns partículas pa infecta un pessoa.  Kuandu alguém 
ku norovírus vomita, partículas di vírus podi ta spadja pa até 25 pes.  Pa evita ki otus pessoas kontraia vírus, 
operadores di sirvisus di alimentarson devi konten vômitu i limpa i desinfeta área. 

Seson 2-501.11 di Código di Alimentus di Food and Drug Administration (FDA) di EUA exige ki 
estabelecimentus di alimentos: 

 Ten procedimentus skritu pa ses funcionárius segui pa limpa diarreia i vômito 

 Inclui na procedimentus skritu komo estabelecimentu di alimentus protege clientes, 
funcionários, alimentus i superfícies di kontaminason 

Tudo operadores di sirvisus di alimentar devi: 
 Ten un plano por skritu pa lida ku incidentes di vômitu i diarreia 

 Restringi ou exclui funcionárius sintomáticos pa 48 horas dipos di último sintoma  
(Código Alimentar, seson 2-201.12) 

 Restringi ou exclui kualker funcionário ku diagnóstico di norovírus, mesmo ki seja 
assintomático (sen sintomas), pois pode ser portador di vírus 

 Certifika ki: 

»Funcionárius lava mo 

»Funcionárius ka lida ku alimentus prontus pa konsumo ku mo desprotegidus 

»Trabadjadores  doentes é excluídus ou restringidos 

»Kualker alimentu ki foi uzadu pa un funcionário doenti é descartado 

Sigui es diretrizes pa kria un procedimentu skritu: 
Protegi clientes 

 Koloka hóspedes pelo menos 25 pés di distância di áreas afetadas 

 Blokia acesso à área kontaminada 

 Fulha fora alimentus i itens di servisu único ki podi sta kontaminadus 
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Protegi funcionários 
 Exiji ki funcionárius ki ta sta fazi limpeza usa luvas, máscara i avental 

 Fulha ou lave itens dipos di uso 

 Lave mo ben  

»Lembra: desinfetantes pa mo podi ka ser eficaz kontra norovírus 

Conter derramamento 
 Use baking soda ou outro material absorventi projetado pa konter derramamento 

Limpa 
 Uza toadjas di papel pa limpeza i fulhas na un lixo plástico ou saco di risco biológico 

»Ka bu aspira (aspira pode spadja partículas) 

 Uza água ku sabon pa: 

»Área di derramamento 

»Superfícies próximas pa derramamento 

»Áreas tocadas ku frequência, komo masanetas, masanetas, balcon i tilifonis 

 Xagua abundantemente 

 Seka ku toadjas di papel 

Desinfeta superfícies dipos di limpeza (pa remove germes restantes) 
 Use lixivia cloreo pa tudo, excetu tecidus i tapetes 

»Pa superfícies duru, uza 1/3 xícara di lixivia (¼ xícara si koncentrado) + 1 galon di água 

»Pa superfícies porosas, uza 1-2 / 3 xícara di lixivia (1 xícara si koncentrada) + 1 galon di água 

 Limpa a vapor ou uza otus desinfetantes aprovadus pa instalason di sirvisus di alimentarson pa 
áreas ki ka podi ser branqueadus: 

»Desinfetantes ambientais fenólicos en 2 4 vezes koncentrason 
»Desinfetantes registradus na EPA 

»Desinfetantes registradus na EPA 

 Xágua tudo superfícies di kontatu ku alimentus dipos di desinfeson 

Pa prendi mas, bai pa:  
www.health.ri.gov/diseases/food/?parm=73 
www.cdc.gov/norovirus/preventing-infection.html 
www.foodsafety.gov/poisoning/causes/bacteriaviruses/norovirus/index.html 

Resposta a vômitos i diarreia na estabelecimentos alimentares (contínuo) 


