
GUIA PRÁTICO DE COMO LIDAR 
COM O CORONAVÍRUS NO 

SERVIÇO DELIVERY

Dicas para seu buffet começar o 
serviço de delivery



Para quem busca uma saída neste 
momento crítico da economia, este guia 
traz informações de como implantar  o 
serviço de delivery no seu buffet.

Ele traz:

● recomendações de boas práticas de 
segurança de alimentos e higienização 
do local;

● procedimentos e relacionamento entre 
funcionários e clientes;

● faz uma breve explicação sobre o novo 
coronavírus, quais as formas de 
contaminação e transmissão.

Compartilhe estas informações com seus 
colaboradores e ganhe fôlego.



TENHA UM LOCAL ADEQUADO
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O primeiro passo para começar o serviço de 
delivery no seu buffet é ter uma cozinha 
adequada para o preparo dos alimentos e 
também para o processo de embalar.

Ela deve ser:

● espaçosa;
● bem ventilada;
● estar dentro dos padrões exigidos pela 

Anvisa.

A maioria dos buffets já possui este espaço, 
o que facilita o início do serviço de delivery.

Se preciso, contrate um consultor para 
certificar-se que sua cozinha atende as 
normas de segurança sanitária. Isso pode 
evitar problemas futuros.



DEFINA SEU PRODUTO
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Após certificar-se que possui um bom 
espaço, e que ele segue as regras sanitárias, 
o próximo passo é definir o que seu buffet 
irá ofertar aos clientes.

Sua decisão deve ser de acordo com o que 
você já oferece no seu buffet.

Dependo do que você já oferece, você pode 
optar por entregar salgados congelados ou 
fritos, refeições prontas, pizzas congeladas 
ou assadas e até mesmo churrasco.

Caberá você decidir qual será oferta, 
levando em consideração sua especialidade 
na cozinha.



ORIENTE SUA EQUIPE
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Seja transparente com sua equipe. Reforce 
a importância do cuidado no manuseio e 
preparo dos alimentos. 

Enfatize que TODOS os funcionários devem 
lavar as mãos antes de manipular alimentos 
e  preparar refeições.

Para isso, mantenha acessível à todos itens 
para a limpeza e higienização das mãos.

Oriente que também seja feita a 
higienização de todos os utensílios usados 
para o preparo dos alimentos. Além das 
embalagens utilizadas para as entregas.

E destaque que quem for manipular itens 
sujos ou retirar restos de alimentos deve 
SEMPRE usar luvas.



Destaque que o sucesso do buffet depende 
do trabalho em equipe. Além disso,, deixe 
claro que o momento é crítico e que a 
saúde financeira do seu negócio garante o 
emprego deles.

Outra dica importante é orientar seus 
colaboradores a se vacinarem contra a gripe 
comum, isso não evita o contágio por 
coronavírus, mas diminui os casos de gripe 
que podem ser confundidos com Covid-19 e 
desafoga o sistema de saúde.



FAÇA UM BOM ATENDIMENTO
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Para evitar o contato com os clientes invista 
em um canal de comunicação eficiente. 
Pode usar a plataforma que já usa no seu 
negócio ou utilizar aplicativos de 
mensagens.

Outro fator importante para um bom 
atendimento é como a sua equipe se 
relaciona com os clientes.

Para isso é vital que o atendimento seja:

● cordial;
● atencioso;
● tenha sorriso na voz;
● seja claro e transparente.



SEGURANÇA NA ENTREGA
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Depois do cuidado na preparação dos 
alimentos, este é o item mais importante 
para o serviço de delivery.

Após embalar o produto a ser entregue, 
seguindo todas as regras de higienização, o 
entregar deve seguir  alguns 
procedimentos:

● usar máscara;
● antes e depois de entregar a 

embalagem higienizar as mãos com 
álcool em gel;

● optar pela entrega sem contato, 
deixando a embalagem em local 
indicado pelo cliente;

● na hora do pagamento, manter uma 
distância segura;



● orientar o cliente a descartar a 
embalagem após retirar o alimento;

● ao retornar ao buffet, higienizar o 
capacete e a moto com álcool em gel;

● lavar as mãos com detergente e água 
corrente.

É importante que o responsável pela 
entrega não tenha contato com a equipe da 
cozinha. Para isso, designe um funcionário 
para intermediar e oriente a sempre 
higienizar a mão antes de ter contato com 
os funcionários responsáveis pelo preparo 
dos alimentos e depois de ter contato com 
o entregador.



DIVULGUE NAS REDES SOCIAIS
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Informe seus clientes que você está 
oferecendo o serviço delivery.

Para isso, faça publicações nas suas redes 
sociais e divulgue pelo whatsapp.

Uma boa dica é fazer promoções, assim 
você não só faz com que o cliente saiba do 
seu serviço de delivery, como também se 
interesse pelos baixos preços.

Fazendo isso, as chances dos clientes 
fazerem o pedido aumentam muito.

Aproveite o movimento Fique em Casa e 
utilize a #fiqueemcasa para se destacar na 
busca dos clientes.



USE TECNOLOGIA
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Cadastre seu buffet em plataformas de 
entregas, como Ifood e Uber Eats.

Esta é uma forma simples de tornar sua 
entrega mais fácil, ajuda muito quem não 
possui entregador próprio.

Saiba como se cadastrar no Ifood e no Uber 
Eats.

Você também pode usar a Oniplataforma, 
que oferece o serviço de delivery para 
buffet inteligentes.

Além disso, você pode contratar motoboys 
pela plataforma Loggi. Saiba mais.

https://restaurante.ifood.com.br/
https://www.ubereats.com/restaurant/pt-BR/signup
https://www.ubereats.com/restaurant/pt-BR/signup
https://oniplataforma.com.br/demo/
https://www.loggi.com/


HORA DE COLOCAR A MÃO NA 
MASSA



Agora você já tem este guia para começar o 
serviço de delivery no seu buffet o próximo 
passo é colocar a “mão na massa” e fazer 
acontecer!

Colocando as dicas em prática você 
perceberá como seu negócio se tornará 
referência para quem busca contratar 
empresas criativas!

Ah, e neste momento é hora de nos 
unirmos. Use a #naocaneleremarque e 
embarque neste movimento.

E sempre consulte as fontes de informações 
confiáveis: Ministério da Saúde, 
Organização Mundial da Saúde, Saúde Sem 
Fake News, Disque Saúde (SUS – Ministério 
da Saúde): 136

https://coronavirus.saude.gov.br
https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019
https://saude.gov.br/fakenews
https://saude.gov.br/fakenews


#ONIPLATAFORMA

https://facebook.com/oniplataforma
https://www.youtube.com/channel/UCzsxk99HNH2tS_Wr4tJJ-WA/featured
https://www.instagram.com/oni.plataforma/
https://www.linkedin.com/company/oniplataforma

