PORTUGAIS / PORTUGUESE
DOENÇA DO CORONAVÍRUS (COVID-19)
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

Este documento fornece orientação sobre a limpeza e a desinfecção de estabelecimentos
públicos, incluindo escolas, universidades, bibliotecas públicas, museus, transporte público,
residências comuns e ambientes de trabalho.
O QUE VOCÊ DEVE SABER
- As superfícies tocadas com as mãos com frequência são aquelas com mais probabilidade de ser
contaminadas. Estas superfícies incluem maçanetas de porta, corrimões, botões de elevador,
interruptores de luz, puxadores de armários, alças das torneiras, mesas, bancadas e eletrônicos.
- Ainda não se sabe quanto tempo o vírus que causa a COVID-19 vive nas superfícies; entretanto,
evidência anterior sugere que o vírus pode viver em objetos e superfícies de algumas horas a
alguns dias.
ESCOLHA O PRODUTO QUE LIMPA E DESINFETA
-

-

Ao limpar espaços públicos, escolha produtos que limpam e desinfetam tudo de uma vez (ex.:
soluções de limpeza de desinfetantes pré-misturados comprados nas lojas e/ou lenços
umedecidos quando disponíveis).
- Produtos de limpeza removem germes, sujeira e impurezas de superfícies usando sabão
(ou detergente) e água. A limpeza não mata germes necessariamente, mas ao removêlos, reduzem seus números e o risco de propagar a infecção.
- Produtos desinfetantes matam germes nas superfícies usando produtos químicos.
Use apenas desinfetantes aprovados para superfícies duras que têm um Número de
Identificação do Medicamento (Drug Identification Number, ou DIN). O DIN é um número de 8
dígitos dado pelo Health Canada que confirma que o produto desinfetante é aprovado e seguro
para uso no Canadá.

CRIE UM PROCEDIMENTO DE LIMPEZA
-

Operadores de estabelecimentos comunitários devem desenvolver ou revisar protocolos e
procedimentos para a limpeza de serviços públicos. Isto ajudará a determinar onde melhorias
ou limpeza adicional podem ser necessárias.
Leia e siga instruções do fabricante para o uso seguro dos produtos de limpeza e desinfeção
(ex.: usar luvas, usar em áreas bem ventiladas, permitir o contacto em tempo suficiente para
que o desinfetante mate os germes baseados no produto a ser usado).

-

Lave as mãos com água e sabão ou use gel desinfetante para as mãos à base de álcool após a
remoção das luvas.
Use métodos de limpeza molhada tais como panos limpos e úmidos e/ou um esfregão molhado.
Não varra ou tire o pó já que podem distribuir gotículas do vírus no ar.
Itens de limpeza descartáveis contaminados (ex.: cabeçote dos esfregões, panos) devem ser
colocados em um container de lixo forrado antes de descartá-lo com o lixo normal. Itens de
limpeza reutilizáveis podem ser lavados usando detergente de roupa normal e água quente (6090°C).

Limpe e desinfete as superfícies que as pessoas tocam com frequência
-

Além da limpeza de rotina, as superfícies que são frequentemente tocadas com as mãos devem
ser limpas e desinfetadas com mais frequência, como também quando visivelmente sujas.
Espaços compartilhados tais como cozinhas e banheiros devem ser lavados com mais
frequência.

TODOS NÓS PODEMOS FAZER A NOSSA PARTE NA PREVENÇÃO DA PROPAGAÇÃO DA COVID-19.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, VISITE
Canada.ca/coronavirus
ou contate
1-833-784-4397
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