
 
 

 

Orientações para o recebimento e armazenamento dos gêneros alimentícios por 

estudantes e seus responsáveis 
 

 

 

 Para o recebimento dos kits nos polos de entrega , apenas o estudante e um 

membro da família, portando documentos com fotos, devem se dirigir até o local, 

utilizando máscara e respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metros. Antes do 

recebimento, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. 

 Veja os dias, locais e horários da entrega dos kits que serão divulgados no dia 

do resultado final. A entrega será distribuída por cursos para evitar aglomeração. 

 Baixe o termo de recebimento dos kits, preencha, assine e leve para o 

recebimento dos kits. Se não puder imprimir, leve de casa uma caneta para assinatura 

do termo de recebimento  que será entregue no local. 

 Quem receber os kits em casa também deve lavar as mãos com água e sabão 

antes do recebimento. 

 Utilize uma solução de água e sabão ou uma solução com água sanitária 

(descrição abaixo) para borrifar e higienizar bem todos os produtos e embalagens 

entregues no kit antes de guardar em armário, geladeira ou freezer. 

 Guarde os alimentos não perecíveis em um local limpo, arejado e ao abrigo da 

luz. 

 

 

 

 

 



Solução diluída de água sanitária 

Indicação: desinfecção de superfícies diversas (como mesas, cadeiras, bancadas, 

maçanetas, chaves, brinquedos, objetos de decoração e até embalagens de produtos 

trazidos do supermercado ou recebidos de serviços de delivery), em ambientes que 

não sejam de saúde, após a limpeza com água e detergente neutro.  

Como preparar? Numa garrafa com capacidade para 1 litro, adicione um pouco de 

água. Separe 150 mL de água sanitária e acrescente. Na sequência, complete o 

volume da garrafa com mais água e agite para homogeneizar. 

 
Fonte: Ministério da Saúde 

 

 



Como higienizar as mãos corretamente? 

 

 
Fonte: Universidade Federal de Mato Grosso 


