
 

 

 

 

AMBIENTE DOMICILIAR E COMERCIAL 

As medidas de limpeza e desinfecção são fundamentais para contribuir na prevenção da transmissão 

da COVID-19 e para isso algumas orientações são fundamentais: 

 Aumentar a frequência de limpeza dos ambientes; 

 Desinfetar com álcool a 70% locais frequentemente tocados como: maçanetas, interruptores, 

janelas, telefone, teclado do computador, controle remoto, elevadores e outros; 

 Manter os ambientes arejados e ventilados a maior parte do tempo; 

 Usar luvas de borracha próprias para limpeza. Além de evitar o contato direto com produtos 

químicos que podem causar danos às mãos, protegem diante da possibilidade de contato com 

microrganismos; 

 Recomenda-se a varredura úmida dos ambientes, com mops ou rodo e panos de limpeza. Desta 

forma é possível evitar a dispersão de microrganismos veiculados pelas partículas de pó; 

 Os panos devem ser exclusivos para uso em cada ambiente. Portanto, panos usados na 

limpeza de banheiros não devem ser usados na limpeza de outros locais da casa, por exemplo. 

Ainda, devem estar sempre limpos e alvejados. 

* É importante higienizar as mãos com álcool gel 70% (por 20 segundos) ou água e sabonete líquido (por 40 segundos) antes e 
após a limpeza dos ambientes, ao tocar superfícies (principalmente aquelas onde o contato com as mãos é maior), bem como 
antes e após o uso de luvas de limpeza. 

 

 

AMBIENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE: 

As medidas de limpeza e desinfecção são fundamentais para contribuir na prevenção da transmissão 

da COVID-19 e para isso algumas orientações são fundamentais: 

 Todo Serviço de Saúde deverá estabelecer de forma clara os riscos relacionados à transmissão 

de agentes infecciosos, entre eles o novo coronavírus – COVID 19, existentes em cada 

ambiente de trabalho. A partir desta definição, os ambientes considerados críticos deverão ser 

limpos e desinfetados com maior frequência; 

 Os profissionais deverão fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual de uso exclusivo 

em ambientes destinados ao isolamento de pacientes suspeitos ou confirmados com COVID-

19 (avental, luvas resistentes aos produtos químicos e de punho longo, óculos de proteção, 

gorro e máscaras cirúrgicas). Em áreas de isolamento para aerossóis são indicadas as 
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máscaras de proteção respiratória, tipo N95 ou PFF2. Também devem utilizar calçados 

fechados, (inclusive no calcanhar e dorso dos pés), impermeáveis e com sola antiderrapante; 

 Os profissionais deverão fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual de uso exclusivo 

em ambientes destinados ao isolamento de pacientes suspeitos ou confirmados com COVID-

19 (avental, luvas resistentes aos produtos químicos e de punho longo, óculos de proteção, 

gorro e máscaras cirúrgicas). Em áreas de isolamento para aerossóis são indicadas as 

máscaras de proteção respiratória, tipo N95 ou PFF2. Também devem utilizar calçados 

fechados, (inclusive no calcanhar e dorso dos pés), impermeáveis e com sola antiderrapante; 

 Durante a limpeza e desinfecção destes ambientes os profissionais devem manter cabelos 

presos, unhas curtas, limpas, sem esmalte e sem unhas postiças. Também não devem usar 

adornos (relógios, pulseiras, anéis, brincos, colares, piercing e outros); 

 Deve haver kit de limpeza e desinfecção de superfície exclusivo para ambientes destinados ao 

isolamento de pacientes suspeitos ou confirmados com COVID-19. Nestes locais utilizar, 

preferencialmente, panos de limpeza descartável; 

 Nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de microrganismos que 

veiculados pelas partículas de pó, ao invés, utilizar a varredura úmida; 

 Após o uso, todos os equipamentos deverão ser limpos a cada término da jornada de trabalho; 

 Utilizar somente produtos saneantes padronizados para uso em Serviços de Saúde, na 

concentração e tempo recomendados pelo fabricante e pelo Serviço de Controle de Infecção 

Hospitalar; 

 A limpeza dos ambientes destinados ao isolamento de pacientes suspeitos ou confirmados com 

COVID-19 deve ser feita diariamente, a cada troca de plantão, e sempre quando necessário, 

antecedendo a limpeza concorrente de pisos. Merece maior atenção, a limpeza das superfícies 

horizontais que tenham maior contato com as mãos dos pacientes e das equipes, tais como 

maçanetas das portas, telefones, interruptores de luz, grades da cama, chamada de 

enfermagem e outras; 

 Os profissionais de limpeza devem cuidar para não abrir ou fechar portas com mãos enluvadas. 

 

 

CONTATOS: 

Telefone: 41 9 9117 3500 | Telefone: 0800-644 4414 | WhatsApp: 41 3330 4414 
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