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Quando o Departamento de Saúde de Rhode Island (RIDOH, Rhode Island Department of Health) 
suspende um aviso sobre fervura da água, os estabelecimentos alimentares devem seguir estes 
passos: 

Máquinas de gelo 

Antes do uso, as máquinas de gelo devem ser limpas e higienizadas com uma solução de uma colher de 
chá de alvejante para um galão de água. Siga os procedimentos de higienização sugeridos pelo 
fabricante no manual do operador. No mínimo, um estabelecimento alimentar deve: 

• Ligar a máquina de gelo por 24 horas e descartar o gelo produzido durante essas 24 horas.

• Lavar e higienizar a área ao redor, e o interior, do recipiente coletor de gelo.

Todos os dispositivos de filtragem externos associados a máquinas de gelo devem 
ser higienizados. Os refis de filtro devem ser substituídos. 

Unidades de tratamento de água 

Substitua qualquer refil de filtro de tratamento de água. 

Máquinas de refrigerante 

Siga os procedimentos de higienização sugeridos pelo fabricante no manual do operador ou entre em contato 
com a empresa que instalou as máquinas para que as limpem e higienizem adequadamente. 

Máquinas de venda automática 

Entre em contato com a empresa que instalou a máquina de venda automática para que 
a limpe e higienize adequadamente. Esse procedimento se aplica somente a máquinas de venda automática 
conectadas diretamente ao sistema de abastecimento de água e utilizadas para produzir produtos, como 
bebidas. 

Borrifadores de vegetais e peixes 

Unidades de borrifamento no local e unidades que borrifam água periodicamente a fim de manter os alimentos 
frescos devem ser limpas e higienizadas antes do uso. Uma solução de 50 a 100 partes por milhão (ppm) de 
cloro ou outro sanitizante aprovado deve ser utilizada nas tubulações por, no mínimo, 60 segundos. 

Bebedouros 

Todos os tanques de refrigeração de água devem ser completamente escoados e limpos antes do uso. Ligue o 
bebedouro por pelo menos 10 minutos para escoar e limpar completamente as tubulações. 

Torneiras/Bicas 

Quaisquer torneiras ou bicas devem escoar água por 10 minutos a fim de garantir que qualquer contaminação 
presente seja removida. 

Caso tenha alguma dúvida, ligue para a linha principal do Centro de 
Qualidade da Água Potável (Center for Drinking Water Quality) em 
401-222-6867, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h. Após o 

expediente e nos fins de semana, ligue para a linha de emergência do 
RIDOH em 401-276-8046. 




