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Nome 

da Empresa 

 
Superfícies a 

Higienizar 
Metodologia Produtos a Utilizar EPI Periodicidade Quem 

Chão  

 
1. Lavar com água quente e com o detergente X 

na diluição indicada;  
2. Em seguida, aplicar a solução de lixívia diluída 

em água. 
 
 
 
 

Detergente X 
 

Colocar x ml do 
detergente X por cada 

litro de água 
+ 

Lixívia 5% 
- Colocar 10ml de 

lixivia por cada 990 
mililitros de água* 

Ou  
- Colocar 50 ml de 

lixivia por cada 4,950 
litros de água* 

Ou  
- Colocar 100 ml de 

lixivia por cada 9,900 
litros de água* 

(*Colocar a diluição que 
for mais conveniente) 

 

-Bata 
Impermeável 

- Máscara 
- Luvas 

- Óculos 

2 Vezes ao dia Ana Silva 
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Nome 

da Empresa 

Superfícies a 
Higienizar 

Metodologia Produtos a Utilizar EPI Periodicidade Quem 

Bancada  

1. Lavar primeiro a superfícies com o 
detergente/desinfetante X; 
 

2. Enxaguar com água limpa; 
3. Deixar secar ao ar; 
4. Em seguida, aplicar o Desinfetante x por 

pulverização com auxílio de um toalhete/papel 
descartável; 

5. Eliminar o toalhete/papel; 
6. Deixar secar ao ar.  

 
 

Detergente/Desinfetante 
X 
 

Colocar x ml de produto 
por cada litro de água 

 
+ 
 

Desinfetante X 
(Puro) 

 

-Bata 
Impermeável 

- Máscara 
- Luvas 

- Óculos 

4 Vezes ao dia Ana Silva 
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Nome 

da Empresa 

Superfícies a 
Higienizar 

Metodologia Produtos a Utilizar EPI Periodicidade Quem 

Sanita  

− Parte interior:  
1. Limpar o interior da sanita apenas com o 

piaçaba; 
2. Se houver urina ou fezes, descarregar primeiro o 

autoclismo 
3. Não deitar lixívia ou produto com amoníaco 

sobre a urina, porque provoca uma reação 
gasosa nociva para a saúde;  

4. Aplicar o Detergente x;  
5.  Esfregar bem por dentro com o piaçaba;  
6.  Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro 

da sanita para que este também fique limpo;  
7.  Volte a puxar a água. 

− Parte exterior:  
1. Espalhar o produto Detergente x na parte de 

cima da sanita e sobre os tampos;  
2.  Esfregar com o pano: primeiro os tampos e só 

depois, a parte exterior da sanita (em cima e nos 
lados);  

3.  Passar com pano só com água;  
4.  Deixar secar ao ar;  
5. Em seguida, aplicar o Desinfetante x por 

pulverização com auxílio de um toalhete/papel 
descartável; 

6. Eliminar o toalhete/papel; 
7. Deixar secar ao ar. 

Detergente X 
 

Colocar x ml de 
produto por cada litro 

de água 
 

+ 
 

Desinfetante X 
(Puro) 

 

- Bata 
Impermeável 

- Máscara 
- Luvas 

- Óculos 

2 Vezes ao dia Ana Silva 
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Código de Cores para os Panos:  

Bancadas, mesas e cadeiras de gabinetes  
Mesas de refeição e áreas de preparação de alimentos  
Casas de Banho: Lavatório  
Casas de Banho: Exterior Sanitas  
 

Código de Cores para os Balde e Esfregona:  

Instalações Sanitárias Outros Espaços 
Balde Azul Balde Verde 
Esfregona de cabo vermelho  Esfregona de cabo amarelo 
 

Nota: Estas cores são apenas um exemplo, podem utilizar outras cores. 
 
Não esquecer de garantir a limpeza e desinfeção dos equipamentos que são reutilizáveis.  


