COVID -19 PROTOCOLOS DE LIMPEZA
PARA QUARTOS DESOCUPADOS
Antes de uma pessoa com teste positivo para a COVID-19 utilizar um quarto, considere reduzir a quantidade de superfícies
porosas não laváveis, usando capas para sofá e protetores de colchão para simplificar a limpeza
De acordo com a orientação do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC): https://bit.ly/2y4Ta70

AREJAR O ESPAÇO

Deixar a área aberta, em contato
com o exterior, por pelo menos 24
horas antes da limpeza ou garantir
tempo suficiente para permitir, pelo
menos, oito trocas de ar (para a
proteção do profissional de limpeza)
» As recomendações do CDC para
a COVID-19 são de 24 horas,
mas a diretriz de controle de
infecções do CDC recomenda oito
trocas de ar para controle geral
de infecções
» https://bit.ly/2xu7jdA

SUPERFÍCIES NÃO POROSAS

USAR LUVAS E AVENTAL

O profissional de limpeza deve usar,
no mínimo, luvas e avental
» O CDC não menciona proteção
respiratória, mas recomenda o seu
uso, caso indivíduos com teste
positivo para a COVID-19 ainda
estejam presentes na área

Prestar atenção especial às superfícies
de alto contato – interruptores de luz,
grades das camas, maçanetas, torneiras,
sanitários etc.
» Limpar a sujeira visível das superfícies
com detergente/sabão comum
» Desinfetar com:
» Solução de álcool a 70 % ou mais
» Alvejante diluído (5 colheres de sopa
em 4 L)
» Certificar-se de que o alvejante não
está expirado
» Equivalente a uma diluição 1:9 de
alvejante líquido concentrado de 5 %
(por orientação da OMS)
» Produto aprovado pela EPA
» Garantir que a superfície permaneça
molhada por 10 minutos

ITENS LAVÁVEIS

» Remover com cuidado e não
agitar para minimizar a possível
disseminação do vírus
» Lavar na água mais quente
possível e secar completamente
» Desinfetar cestos ou carrinhos
usados para transportar os itens
para a lavanderia

DEPOIS DA LIMPEZA

Os equipamentos de proteção
individual (EPIs) deverão ser removidos
corretamente para reduzir o risco de
autocontaminação
» Luvas e aventais devem ser removidos
cuidadosamente após a limpeza do
quarto para evitar a contaminação do
usuário e da área circundante
» Remover as luvas primeiro, depois
lavar as mãos
» Se estiver usando máscara facial,
removê-la e lavar as mãos novamente

SUPERFÍCIES POROSAS

Superfícies porosas que não podem
ser lavadas (carpete, cortinas etc.) –
pulverizar a superfície com produto
aprovado pela Agência de Proteção
Ambiental dos Estados Unidos (EPA)

RELATAR VIOLAÇÕES

A equipe de limpeza deve relatar imediatamente
violações nos EPIs ao seu supervisor (por exemplo,
rasgos nas luvas) ou qualquer exposição potencial

OUTRAS CONSIDERAÇÕES

De acordo com o CDC - A Covid-19 foi detectada até
17 dias depois que uma pessoa com teste positivo para
a doença desocupou um quarto de cruzeiro, mas antes
de o quarto ser desinfetado
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