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Nota Técnica DIVS N° 007/DIVS/SUV/SES/SC 

 

Assunto: INFORMAÇÕES SOBRE MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA 

PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) DIRIGIDAS AO USO DE BEBEDOUROS 

 

1. Definições 

O novo coronavírus (COVID-19) é um agente relacionado a infecções respiratórias, que 

podem apresentar-se com um quadro semelhante às demais síndromes gripais. Sua 

transmissão, com base no conhecimento científico adquirido até o presente momento, ocorre 

através da entrada no trato respiratório, pelo contato com gotículas de secreções (muco 

nasal, por exemplo). Isso pode acontecer através do contato direto com as secreções da 

pessoa infectada, pela tosse ou espirro, ou de forma indireta, pelo contato com superfícies 

contaminadas, levando-se as partículas ao nariz ou à boca através das mãos. Para prevenir 

a transmissão, recomendamos medidas aos responsáveis por bebedouros e medidas 

comportamentais dos usuários.  

 

2. Orientações Gerais  

 

Medidas que devem ser adotadas pelos responsáveis por bebedouros ligados a rede 

de abastecimento público 

 

A disponibilização de bebedouros deve observar os seguintes critérios:  

 

- Lacrar as torneiras a jato que permitem a ingestão de água diretamente dos bebedouros, 

de forma que se evite o contato da boca do usuário com o equipamento;  

 

- Caso não seja possível lacrar ou remover o sistema de torneiras com jato de água, o 

bebedouro deverá ser substituído por equipamento que possibilite retirada de água apenas 

em copos descartáveis ou recipientes de uso individual;  
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- Higienizar frequentemente os bebedouros utilizando álcool 70º ou hipoclorito de sódio 

0,01% v/v. 

 

- O fornecimento da água utilizada no bebedouro deve ser potável. 

 

Medidas que devem ser adotadas pelos responsáveis por bebedouros com água de 

galões 

 

- Higienizar frequentemente os bebedouros utilizando álcool 70º ou hipoclorito de sódio 

0,01% v/v. 

 

- Se forem disponibilizados copos estes devem ser descartáveis. 

 

Medidas que devem ser adotadas pelos usuários dos bebedouros 

 

- Recomenda-se que o usuário não beba água diretamente do bebedouro, para evitar contato 

da boca com a haste (torneira) do bebedouro;  

 

- Recomenda-se que o usuário utilize apenas copos descartáveis ou recipientes de uso 

individual, evitando o contato dos utensílios com a haste/torneira. 

 

Referências 

 

ABNT-Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 13972. Bebedouros com 

refrigeração mecânica incorporada - Requisitos de qualidade, desempenho e instalação. 

Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05 do Ministério da Saúde de 2017. Estabelece 

normas do Controle e da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano e seu 

padrão de potabilidade.  
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