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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAS LARANJEIRAS

O Plano de Higienização do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras (AEL) tem por referência a Informação da DireçãoGeral dos Estabelecimentos Escolares, com a orientação da Direção-Geral de Saúde (DGS) e a colaboração das Forças
Armadas, sobre “Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar, no contexto da pandemia COVID-19”.
Para aumentar a capacitação do pessoal não docente responsável pela limpeza e desinfeção dos espaços escolares e pela
gestão de resíduos do AEL foi promovida formação por parte das Forças Armadas, no âmbito das ações de desinfeção e
sensibilização, nomeadamente em matéria de correto uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), lavagem
correta da mãos (anexo II) e materiais de limpeza e desinfeção. Relativamente aos materiais de limpeza, foram ainda
dados a conhecer os produtos a utilizar (detergentes e desinfetantes), as precauções a ter com o seu manuseamento,
diluição e aplicação em condições de segurança, como se proteger durante a realização do seu trabalho e como garantir
uma boa ventilação dos espaços durante a limpeza e desinfeção.
O Plano de Higienização do AEL é do conhecimento dos profissionais envolvidos, estando afixado em local visível dos
diferentes estabelecimentos de ensino que integram o AEL e na página do Agrupamento, de acordo com as seguintes
orientações:

1.

Zonas/superfícies e estruturas a serem alvo de limpeza/ desinfeção;

2.

Procedimentos a adotar nas ações de limpeza/desinfestação;

3.

Produtos e técnicas utilizados na limpeza/desinfeção;

4.

Periodicidade da higienização;

5.

Responsáveis pelo processo de higienização.
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1. Zonas/superfícies e estruturas a serem alvo de limpeza/desinfeção
v De acordo com a Orientação 014/2020 de 21/03/2020 da Direção-Geral da Saúde, devem ser
tomadas medidas adicionais de cuidados na limpeza e desinfeção de superfícies, de modo a prevenir
a disseminação da COVID-19.
v Aumentar-se-á o número de vezes em que são limpas as superfícies de trabalho, maçanetas das
portas, interruptores, telefones, cadeiras, corrimãos, controlos remotos, torneiras de lavatórios,
manípulos de autoclismos, teclados e ratos de computadores, utilizando preferencialmente solução
aquosa de vinagre ou álcool.
v As áreas/superfícies com maior risco de contaminação são as frequentadas ou tocadas por muitas
pessoas, e com muita frequência ao longo do dia, podendo ser mais facilmente contaminadas e por
isso constituir um maior risco para a transmissão do vírus. Assim, devem ser alvo de medidas
adicionais de cuidados de limpeza e desinfeção:

a. Áreas de isolamento de casos suspeitos de COVID-19 na escola;
b. Instalações sanitárias;
c. Salas de professores;
d. Salas de aulas;
e. Salas de informática;
f. Biblioteca;
g. Refeitórios escolares/bar
h. Auditório;
i. Secretarias;
j. Gabinetes médicos;
k. Reprografias
l. Papelaria.
v Para além dos cuidados de limpeza e desinfeção, os espaços devem ser ventilados, de acordo com as suas
características, por forma a permitir a renovação do ar interior. Sempre que possível, as portas dos vários
recintos e, eventualmente, as janelas devem estar abertas para evitar toques desnecessários em superfícies e
manter os espaços arejados. Em caso de utilização de ar condicionado, esta deve ser feita em modo de
extração e nunca em modo de recirculação do ar. O equipamento deve ser alvo de uma manutenção regular
adequada.
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2.

Procedimentos a adotar nas ações de limpeza/desinfeção
Ø Deve ser usado equipamento que proteja o profissional, quer dos produtos utilizados, quer de
eventual contaminação existente na área onde irá operar. O profissional deve entrar nos locais a
limpar devidamente protegido (com máscara, luvas e avental descartáveis) e com o material de
limpeza, levando também consigo sacos para a recolha dos resíduos. Para além disso, deve abrir
janelas e arejar a área, sempre que possível.
Ø À medida que se vai limpando, depositar os materiais descartáveis em sacos apropriados tendo o
cuidado de não contaminar o exterior do saco.
Ø No final da limpeza, esperar para ter o espaço totalmente arejado e só depois fechar as janelas.
Ø Limpar os frascos e produtos de limpeza antes de sair.
Ø Limpar as luvas e calçado por fora sem os retirar.
Ø Colocar o saco sujo dentro de outro limpo e fechar o saco.
Ø Sair da área e fechar a porta, sempre que possível.
Ø Terminadas as limpezas, os sacos de resíduos devem ser colocados no contentor dos resíduos
indiferenciados. Estes resíduos não devem, em caso algum, ser colocados no contentor de recolha
seletiva, nem depositados no ecoponto.

Ø Nunca deixar os sacos de resíduos em espaços públicos, ou zonas onde possam ser tocados.

3. Técnicas e produtos utilizados na limpeza/desinfeção
v

Espaços interiores/ espaços fechados (Salas de aula, salas de professores, entre outros):

ü Na limpeza e desinfeção do chão é utilizada solução de hipoclorito de sódio, na proporção de uma
parte de lexívia para nove pertes de água e nas restantes superfícies utilizar-se-á detergente
específico.
v Modo de aplicação:
ü Balde e esfregona para o chão;
ü Panos de limpeza descartáveis ou laváveis de microfibra para as restantes superfícies;
ü

ü

Deixar as superfícies humedecidas até que sequem naturalmente para que o desinfetante possa
atuar eficazmente.
A limpeza deve começar de alto para baixo, das zonas mais limpas para as mais sujas, e das mais
distantes da porta de entrada para a porta de entrada/saída. O chão deverá ser a último a ser
limpo.
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ü

Ter especial cuidado na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores, maçanetas das portas,
torneiras, corrimãos, mesas, bancadas, cadeiras, teclados de computadores, telefones e outros) e
áreas mais frequentadas.

v Procedimentos gerais:

ü As superfícies são lavadas com água e detergente e, em seguida, espalha-se o produto de limpeza desinfectante
nas superfícies;

ü Sempre que possível, deixar atuar o desinfetante nas superfícies durante alguns minutos.
v Procedimentos específicos:
ü Superfícies e equipamentos que devem ser alvo de especial atenção: maçanetas de portas,
interruptores,

telefones,

torneiras,

manípulos

de

autoclismos,

corrimãos,

materiais

de

computadores, tais como teclados, ecrãs e rato; equipamentos eletrónicos ou outros existentes que
sejam de manuseamento frequente.
ü Chão (último a limpar): deve ser lavado com água e detergente comum, seguido da desinfeção com solução de
hipoclorito de sódio.
ü Instalações sanitárias: devem ser lavadas, preferencialmente, com produto que contenha na
composição detergente e desinfetante (2 em 1) porque é de mais fácil e rápida aplicação e
desinfeção. O balde e a esfregona utilizados nas casas de banho não devem ser usados noutros
espaços. Deve-se utilizar panos diferentes para os lavatórios e as áreas à volta destes e para o
exterior das sanitas.
ü

A limpeza das casas de banho deve seguir a seguinte sequência:
-

Iniciar a limpeza pelas torneiras, depois o lavatório e superfícies à volta destes;

-

Posteriormente limpar os sanitários:

1.
a.

Parte interior:
Aplicar o produto detergente com base desinfetante, deixando atuar durante, pelo
menos, 5 minutos;

b.
c.

Esfregar bem por dentro com o piaçaba;
Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este também
fique limpo;

d.

Voltar a puxar a água.

2.

Parte exterior:

a.

Espalhar o detergente/desinfetante na parte superior da sanita e sobre a tampa;

b.

Esfregar com o pano: primeiro a tampa e só depois a parte exterior da sanita
(parte superior e os lados);

c.

Passar o pano só com água;

d.

Deixar secar ao ar;

e.

Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo no final.

f.

No final da limpeza, deve voltar a passar um pano humedecido em desinfetante
em todas as torneiras.
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4. Periodicidade da higienização
v A desinfeção dos espaços e superfícies deve ser efectuada do seguinte modo:
Ø

Casas de banho – a meio e no final de cada turno.

Ø

Zonas e objetos de uso comum – corrimãos, maçanetas das portas, interruptores, zonas de
contacto frequente – a meio e no final de cada turno.

Ø

Salas de aula – no final de cada utilização e sempre que haja mudança de turma.

Ø

Salas de professores – a meio, no fim do período de refeição e no final de cada turno.

5. Responsáveis pelo processo de higienização.
v

As operações de limpeza de desinfeção estão afetas a uma equipa de assistentes operacionais cujo
responsável do Agrupamento é o Senhor João Silva.
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ANEXO I
v

Equipamentos de proteção individual (EPI) para efetuar limpeza:
ü
ü
ü
ü
ü

Bata ou avental impermeável por cima da farda (não usar roupa que traz de casa);
Máscara ou viseira;
Protetor ocular;
Luvas resistentes aos desinfetantes (de usar e deitar fora);
Utilizar uma farda limpa todos os dias e um calçado próprio só para as limpezas.
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ANEXO II
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