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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO - POP
ITEM /NATUREZA
DA SUPERFÍCIE

Pisos;

FREQUÊNCIA

MÉTODO DE HIGIENIZAÇÃO

Diária.

1. recolher os resíduos;
2. lavar com detergente;
3. esfregar;
4. enxaguar com água;
5. retirar o excesso de água com
rodo;
6. deixar secar naturalmente.

Rodapés.

Paredes.

Ralos.

Bancadas;
Mesas de apoio.

Semanal.

1. lavar com detergente;
2. esfregar;
3. enxaguar com água;
4. deixar secar naturalmente.

Diária.

1. recolher os resíduos;
2. lavar com detergente;
3. esfregar com escova específica
para esse fim;
4. enxaguar com água;
5. deixar secar naturalmente.

Diária.

1. recolher os resíduos;
2. lavar com água e detergente;
3. enxaguar com água;
4. retirar o excesso com rodo
específico para pia;
5. desinfetar, borrifando com álcool
70°;
6. deixar secar naturalmente.

PRODUTOS

Detergente neutro;
Água Sanitária.

Detergente neutro.

Detergente neutro;
Água sanitária.

Detergente neutro;
Álcool 70°.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO - POP
ITEM /NATUREZA
DA SUPERFÍCIE

FREQUÊNCIA

MÉTODO DE HIGIENIZAÇÃO

Conforme o uso.

1. tirar a sujeira, esfregar com água e
detergente;
2. enxaguar em água corrente e
água quente no caso de gordura;
3. desinfetar, borrifando com álcool
70°;
4. deixar secar naturalmente;
5. guardar em local limpo e seco.
Panelas e assadeiras devem ser
guardadas viradas para baixo e os
talheres devem ser cobertos.

Utensílios em
geral (caneca,
prato, talheres,
assadeiras, etc.).

PRODUTOS

Detergente neutro;
Álcool 70°.

Partes móveis:
1. retirar as partes móveis;
2. limpar com esponja, detergente e
água ou produto específico;
3. enxaguar e deixar secar
naturalmente.
Forno;
Fogão.

Conforme o uso

Partes fixas:

Detergente neutro;
Álcool 70°.

1. limpar com esponja de aço
umedecida em solução de água e
detergente;
2. remover a espuma com pano
próprio úmido;
3. desinfetar, borrifando solução de
álcool 70°;
4. deixar secar naturalmente.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO - POP
ITEM/NATUREZA
DA SUPERFÍCIE

FREQUÊNCIA

Batedeira;
Liquidificador;
Processador;

Conforme o uso.

Fatiador de
alimentos.

Panos.
Os panos não
devem ser
misturados, cada

Conforme o uso.

setor deve ter o
seu pano próprio.

Geladeira;
Freezer.

Semanal.

MÉTODO DE HIGIENIZAÇÃO
Partes móveis:
1. retirar e colocar de molho na água
e detergente;
2. esfregar com escova específica
para esse fim;
3. enxaguar com água;
4. desinfetar, borrifando solução de
álcool 70°;
5. deixar secar naturalmente.
Partes fixas:
1. limpar com esponja umedecida
com água e detergente;
2. tirar a espuma com pano úmido e
secar com pano seco.
1. separar os panos segundo suas
áreas (pia, chão, sanitário);
2. lavar com água, sabão, água
sanitária e escova;
3. esfregar bem até tirar toda sujeira;
4. enxaguar em água corrente;
5. torcer bem;
6. secar em local limpo, e bem
ventilado.
1. desligar o equipamento;
2. retirar todos os alimentos e deixar
as portas abertas;
3. descongelar naturalmente;
4. limpar a parte de dentro com
esponja, detergente e água;
5. enxaguar em água corrente;
6. retirar o excesso de água com
pano próprio;
7. desinfetar borrifando álcool 70°;
8. fechar a porta e ligar para
recuperar a temperatura;
9. colocar os alimentos.

PRODUTOS

Detergente neutro;
Álcool 70°.

Sabão neutro;
Água sanitária.

Detergente neutro;
Álcool 70°.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO - POP
ITEM/NATUREZA
DA SUPERFÍCIE

Prateleiras;
Estrados.

Janelas;
Portas.

FREQUÊNCIA

MÉTODO DE HIGIENIZAÇÃO

PRODUTOS

Quinzenal.

1. retirar todos os alimentos;
2. limpar com pano umedecido com
água e detergente;
3. retirar o detergente com pano
úmido;
4. deixar secar naturalmente;
5. recolocar os alimentos tomando
cuidado para que todas as
embalagens estejam bem
fechadas.

Detergente neutro.

Mensal.

1. lavar com água e detergente;
2. esfregar com escova, enxaguar com
água corrente;
3. deixar secar naturalmente.

Detergente neutro.

Telas.

Mensal.

Luminárias;
Interruptores;
Tomadas.

Mensal.

Teto;
Forro.

Semestral.

1. lavar com água e detergente;
2. esfregar com escova, enxaguar
com água corrente;
3. deixar secar naturalmente.
1. limpar com pano umedecido com
água e detergente;
2. esfregar com escova, retirar o
detergente com pano úmido;
3. deixar secar naturalmente.
1. lavar com detergente e enxaguar
manualmente ou com máquina
própria para este fim.

Detergente neutro.

Detergente neutro.

Detergente neutro.

