Manual para arrecadação de
alimentos para a campanha

Preparação dos voluntários
Orientações gerais de medidas de segurança durante a pandemia
Playlist (trilha completa):
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLVuzd5w3eatwzWFkZTfX7NWFpWNI8Ghyi
Clique nos links
para assistir
aos vídeos!

Cuidados básicos – Delivery (Animação)
https://youtu.be/E5F1lRA5vDk

Sintomas
https://youtu.be/7AvQZbJFkr4

Higienização das mãos
https://youtu.be/84v1IhWrer8

Uso de máscaras
https://youtu.be/Fd0dSBGMrqo

Banheiros e vestiários
https://youtu.be/9E32SrxKsyk

Atendimento
https://youtu.be/idC22rGMnts

01

Espaço Físico
Postos de coleta
Os postos de coleta serão montados em locais aberto e permitirão doações em
sistema de drive thru. Escolha um local adequado, se possível com cobertura,
mas que permita fácil acesso de carros.
Para quem vier a pé, a área de recebimento deverá estar montada com
demarcações no piso, fita zebrada e cones, sempre respeitando o
distanciamento de 2 metros.

caixas para
as doações

mesa com
água e
álcool

voluntário

cartazes de
protocolos afixados
nas paredes

cadeiras

Faça marcações com fita crepe no piso
para que as pessoas mantenham o
distanciamento de 2 metros umas das
outras.
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Espaço Físico
Em caso de chuva:
Em caso de chuva, os locais escolhidos para os postos de coleta, deverão ser
pensados de maneira a garantir a ventilação adequada. Com as janelas e
portas abertas, para manter a segurança dos voluntários e doadores.
Todos os postos deverão ser montados com mesas que funcionarão como
balcões de atendimento e servirão de anteparo entre o doador e o voluntário.
As cadeiras dos voluntários deverão ser posicionadas distantes umas das
outras e os cartazes de protocolos deverão ser afixados nas paredes.
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água e
álcool
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Faça marcações com fita crepe no piso
para que as pessoas mantenham o
distanciamento de 2 metros umas das
outras.
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Recebendo as doações
Durante o período de trabalho:
O voluntário deverá :
Permanecer de máscara o tempo todo e seguir os protocolos do uso de
máscara que estarão informados nos cartazes;
Higienizar as mãos com frequência e toda vez que tocar em superfícies;
Higienizar a cadeira com álc0ol líquido 70% ao iniciar seu turno e depois
que outra pessoa tenha sentado na cadeira;
Caso o voluntário precise ir ao banheiro, deverá seguir as regras de uso
dos sanitários que estarão afixadas no local apropriado.

Água:
Nos locais onde houver bebedouro, deverá ser respeitado o protocolo de utilização dos
bebedouros, que estará afixado em local apropriado. Para os locais que não tiver, a
organização fornecerá um isopor com água gelada em copos descartáveis, neste caso,
antes de beber:
Higienize suas mãos com álcool em gel;
Higienize o copo com borrifador de álcool líquido.
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Recebendo as doações
Como receber a doação (drive thru):
Esteja de máscara;
Pegue a doação das mãos do doador, procurando, sempre manter distanciamento;
Higienize o alimento e coloque-o na caixa;
Em seguida; higienize suas mãos com álcool gel 70%;
Quando a caixa estiver completa, fecha-a e higienize-a externamente com borrifador
de álcool 70% líquido.
Se o doador, motorista ou acompanhante, estiver sem máscara, permaneça a 2 m de
distância do veículo, solicite que a pessoa coloque a máscara antes de se aproximar
para pegar a doação.
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Recebendo as doações
Como receber a doação (doador a pé):
Esteja de máscara;
Peça para o doador colocar os alimentos na mesa;
Assim que ele se afastar pegue o alimento, higienize-o e coloque-o na caixa;
Em seguida; higienize suas mãos com álcool gel 70%;
Quando a caixa estiver completa, fecha-a e higienize-a externamente com borrifador
de álcool 70% líquido.
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Encerrando os trabalhos
Ao chegar em casa depois do trabalho:
Tome um bom banho e aproveite seu dia.

Obrigado por doar um pouco
do seu tempo para fazer a
diferença na vida de alguém!
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