
Protocolo interno de normas de limpeza e higíene 

A limpeza e higienização de superfícies e de objetos são medidas de 
proteção importantes para a interrupção da transmissão do COVID-19. 

São exemplos de superfícies e objetos frequentemente tocados ou de 
utilização comum: mesas, bancadas, interruptores de luz, maçanetas das 
portas, puxadores de armário, corrimão de escadas, torneiras de lavatórios 
e botões de elevador, e ainda os monitores, teclados de computador, tablets 
e telemóveis.

Assim a limpeza de superfícies e objetos, seguidas da sua desinfeção, é 
uma medida que assume uma especial importância na prevenção da 
transmissão da COVID-19 e outras doenças respiratórias de origem viral em 
residências e ambientes comunitários.


Quando nos referimos a limpeza, fazemos referência à remoção de sujidade 
e impurezas e

mesmo de microorganismos, alguns potencialmente patogénicos, de 
superfícies. Estes últimos, normalmente, não são destruídos durante o 
processo, no entanto, a sua remoção diminui o seu número e, 
consequentemente, o risco de virmos a ser por eles infetados.

A desinfeção, por outro lado, refere-se ao uso de produtos químicos, por 
exemplo, desinfetantes, para destruir microorganismos em superfícies. Este 
processo não limpa necessariamente superfícies sujas, mas ao garantir a 
destruição de agentes potencialmente infeciosos numa superfície, 
especialmente quando combinada com a sua limpeza, irá reduzir o risco de 
infeções.


Métodos a seguir: 
-	 Caso a superfície a limpar se encontre visivelmente suja limpe-a 

inicialmente com água e sabão ou outro detergente;

-	 De seguida use um desinfetante doméstico, que poderá ser a vulgar lixívia 

(hipoclorito de sódio) com pelo menos 5% de cloro ativo na forma original 
ou álcool com uma concentração entre 62-70%;


-	 Podem ser ainda utilizados produtos de desinfeção rápida sob a forma de 
toalhetes humedecidos no desinfetante e fornecidos em dispensador 
próprio (facilitando tirar 1 a 1 sem os contaminar). Estes produtos juntam 
habitualmente na sua composição, detergentes e desinfetantes 
compatíveis. Estes toalhetes devem ser usados exclusivamente numa 
única superfície, não devendo nunca ser reutilizado em qualquer outra, 
uma vez que a sua utilização favorece a disseminação dos agentes 
contaminantes. Cada toalhete deve ser de imediato descartado para o 
caixote do lixo comum;




-	 Não secar de imediato a superfície desinfetada pois é necessário que esta 
fique molhada durante alguns minutos até secar ao ar para que a 
desinfeção seja eficaz.


Produtos de limpeza que devem ser usados em superfícies e objetos 
para destruir o coronavírus, COVID-19: 
-	 Bio alcool

-	 DETT-FRIO

-	 M211

-	 Oxivir Plus


The cleaning and sanitizing of surfaces and objects are important protection 
measures that help to interrupt the transmission of COVID-19.

Examples of surfaces and objects frequently touched or in common use: 
tables, benches, light switches, door handles, cabinet handles, stair railing, 
washbasin taps and elevator buttons, as well as monitors, computer 
keyboards, tablets and mobile phones.

Thus, cleaning surfaces and objects, followed by their disinfection, is a 
measure that assumes special importance in preventing the transmission of 
COVID-19 and other respiratory diseases of viral origin in homes and 
community environments.


When we refer to cleaning, we refer to the removal of dirt and impurities and

even of microorganisms, some potentially pathogenic. The latter, normally, 
are not destroyed during the process, however, their removal decreases their 
number and, consequently, the risk of being infected by them.

Disinfection, on the other hand, refers to the use of chemicals, for example, 
disinfectants, to destroy microorganisms. This process does not necessarily 
clean dirty surfaces, but by guaranteeing the destruction of potentially 
infectious agents on a surface, especially when combined with cleaning, it 
will reduce the risk of infections.


Methods to follow:

- If the surface to be cleaned is visibly dirty, first clean it with water and soap 
or other detergent;

- Then use a household disinfectant, which can be ordinary bleach (sodium 
hypochlorite) with at least 5% of active chlorine in its original form or alcohol 
with a concentration between 62-70%;

- Rapid disinfection products can also be used in the form of wipes 
moistened with disinfectant and supplied in a special dispenser (making it 
easy to remove 1 to 1 without contaminating them). These products usually 
combine in their composition compatible detergents and disinfectants. 
These wipes should be used exclusively on a single surface, and should 



never be reused on any other, since their use favors the spread of 
contaminants. Each wipe should be immediately discarded in the trash can;

- Do not dry the disinfected surface immediately, as it is necessary to keep it 
wet for a few minutes until it dries in air for disinfection to be effective.


Cleaning products to be used on surfaces and objects to destroy the 
coronavirus, COVID-19:

- Bio alcohol

- DETT-COLD

- M211

- Oxivir Plus



