
 
PLANO DE HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO DA ANFR À RUA DE BARCELONA CAVE 133 NO BAIRRO PADRE CRUZ – MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA COVID19 

Espaço Higienização Material Responsável 

Porta de entrada e Saída 
 

Higienização das mãos à entrada e saída do 
espaço e das atividades, Higienização das 
solas dos sapatos à entrada no espaço; 
Lavagem do chão da entrada sempre que 
entra e sai alguém. 

Dispensador de solução SABA. Borrifador 
com desinfetante e toalhetes de limpeza com 
detergente descartáveis. Balde com solução 2 
em 1 de detergente e lixivia e esfregona para 
limpeza do chão. Sacos do lixo. 

Coordenadora de Projeto; Técnico de 
intervenção Comunitária e formador TIC e 
Técnica de Intervenção Comunitária. 

Salas de atividades 
 

Limpeza manual. Depois do uso de cada sala 
e das suas superfícies e mobiliário, cada 
técnico/a, é responsável por limpar com 
desinfetante todas as superfícies passíveis de 
contacto e toque. O chão deve ser lavado no 
mínimo duas vezes por dia. 

Avental impermeável, bata, máscara, viseira e 
socas técnicas. Borrifador com desinfetante e 
toalhetes de limpeza com detergente 
descartáveis. Balde com solução 2 em 1 de 
detergente e lixivia e esfregona para limpeza 
do chão. Aspirador com filtro de água. Sacos 
do lixo. 

Qualquer dos/as 3 técnicos/as que tenha feito 
recurso do material e dinamizado a atividade. 
 

Área de Isolamento 

Forma de desinfeção dos espaços em caso 
de não haver casos suspeitos ou 
confirmados: Limpeza manual. Limpar com 
desinfetante todas as superfícies passíveis de 
contacto e toque. Lavar o chão com solução 2 
em 1 de água com detergente e lixívia. 

Avental impermeável, bata, máscara, viseira e 
socas técnicas. Borrifador com desinfetante e 
toalhetes de limpeza com detergente 
descartáveis. Balde com solução 2 em 1 de 
detergente e lixivia e esfregona para limpeza 
do chão. Em caso de limpeza do WC usar 
luvas de proteção. Aspirador com filtro de 
água. Sacos do lixo. 

Coordenadora de projeto. 

WC Técnicos 
 

Limpeza manual. Depois do uso de cada sala 
e das suas superfícies e mobiliário, cada 
técnico/a, é responsável por limpar com 
desinfetante todas as superfícies passíveis de 
contacto e toque. O chão deve ser lavado no 
mínimo duas vezes por dia. 

Avental impermeável, bata, máscara, viseira e 
socas técnicas. Borrifador com desinfetante e 
toalhetes de limpeza com detergente 
descartáveis. Balde com solução 2 em 1 de 
detergente e lixivia e esfregona para limpeza 
do chão. Usar luvas de proteção. Aspirador 
com filtro de água. Película aderente. Sacos 
do lixo. 

Qualquer dos/as 3 técnicos/as que tenha feito 
uso da área. 

Eletrónicos, superfícies e materiais 
 

Sempre antes e depois da utilização deve-se 
passar um papel toalha com álcool líquido 
(não gel) a 70º. 

Bata, máscara, viseira e socas técnicas. 
Borrifador com desinfetante, álcool gel e 
toalhetes desinfetantes. Sacos do lixo. 

Qualquer dos/as 3 técnicos/as que tenha feito 
recurso do material e dinamizado a atividade. 
 

Armazém e áreas restritas 
 

Limpeza manual. Depois do uso de cada sala 
e das suas superfícies e mobiliário, cada 
técnico/a, é responsável por limpar com 
desinfetante todas as superfícies passíveis de 
contacto e toque. O chão que deve ser lavado 
sempre que as áreas sejam utilizadas. 

Avental impermeável, bata, máscara, viseira e 
socas técnicas. Borrifador com desinfetante e 
toalhetes de limpeza com detergente 
descartáveis. Sacos do lixo. Balde com 
solução 2 em 1 de detergente e lixivia e 
esfregona para limpeza do chão. 

Qualquer dos/as 3 técnicos/as que tenha feito 
uso das áreas. 

Carrinha 
 

Sempre que se utiliza a carrinha dever-se-á 
desinfetar o volante, a manete das 
mudanças, os bancos, tapetes e as 
maçanetas das portas (internas e externas). 

Avental impermeável, bata, máscara, viseira e 
socas técnicas. Borrifador com desinfetante, 
uma embalagem de álcool gel e toalhetes 
desinfetantes. Sacos do lixo. 

Qualquer dos/as 3 técnicos/as que tenha 
conduzido a viatura 

Afixar na parede de cada sala em local visível 


