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     Estabelece as medidas de prevenção e controle de infecção devem ser 

implementadas pelos prossionais que atuam nos serviços da educação para evitar ou 

reduzir ao máximo a transmissão da Covid-19.

    A desinfecção e limpeza dos ambientes, superfícies e objetos é orientada pelo 

Ministério da Saúde (MS) e pela ANVISA através da Nota Técnica nº 04/2020, 

ressaltando a orientação com os cuidados que se deve ter ao chegar no ambiente de 

trabalho ou em casa.

    Recomenda-se a todos os funcionários, antes de iniciar o trabalho, passar em local 

que permita a desinfecção dos calçados, lavar as mãos, guardar os pertences e receber 

os seus materiais de trabalho (material de limpeza, baldes, vassouras, luvas e outros) 

em ambiente seguro.

    As orientações para a realização das tarefas do dia deverão ser repassadas em local 

amplo, evitando proximidade entre os funcionários.

    A limpeza e a desinfecção de ambientes internos (sala de aula, secretaria, refeitório e 

banheiro) e externos (pátios e corredores) e dos mobiliários e utensílios deverão seguir 

as orientações abaixo:

A - PREPARAÇÃO PARA AS AÇÕES E TAREFAS: 

Manter todos os funcionários da limpeza com máscaras e luvas e observar se estão 

com sapatos fechados. Não pode trabalhar com chinelos ou sandálias abertas.
1.

Higienizar as mãos antes e após a utilização dos utensílios de limpeza como baldes,

esponjas e anelas. 
2.

Não utilizar adornos (anéis, pulseiras, relógios, colares, piercing, brincos) durante a 

realização do procedimento de limpeza, para diminuir as possibilidades de 

contágio.

3.

Manter os cabelos presos e as unhas aparadas.4.

Providenciar lixeira com sacos plásticos para armazenar o lixo e denir uma área 

para depositar os sacos.
5.

Denir área para guardar o material de limpeza e denir o fracionamento dos 

materiais entre as pessoas que vão efetuar a limpeza, evitando a aproximação dos

funcionários.

6.

Denir um local para cada funcionário guardar seus pertences e os materiais de 

trabalho, evitando a contaminação entre eles.
7.
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b -  LIMPEZA DOS AMBIENTES

Manter os materiais de limpeza fora do alcance de crianças.8.

Manter os ambientes arejados por ventilação natural ( portas e janelas abertas)9.

Nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de 

microrganismos que são veiculados pelas partículas de pó. 

Limpar com álcool gel as superfícies dos mobiliários tais como geladeiras, freezers,

cadeiras, carteiras, bancos, mesa e cadeira do professor, corrimãos, maçanetas, 

apoios de braços, encostos, interruptores de luz e ventiladores, controles remotos, 

torneiras, puxadores de janelas, balcões da secretaria, portão de acesso da escola 

e todos os locais que houver contato de mãos. 

1.

Evitar o contato com superfícies e objetos contaminados (como celulares, mesas, 

maçanetas, brinquedos, teclados de computador, chaves, embalagens de papelão,

etc) e também com outras pessoas, através do toque de mão, gotículas de saliva,

espirro, tosse.

2.

Tomar cuidado para não levar as mãos nos olhos, boca e ouvido.3.

Após a desinfecção, guardar os materiais de limpeza no local previamente indicado

 evitando o contato com os outros funcionários.
4.

Orientar que todos os funcionários tragam suas garranhas de água e não 

compartilhem materiais.

Lavar pisos e janelas das salas , corredores, ventiladores, banheiros, refeitórios e 

cozinhas com água, sabão em pó e acrescentar  água sanitária ou cloro na 

proporção adequada para não causar intoxicação nos funcionários da limpeza.

Retirar o lixo visível das salas e outros ambientes e armazenar em sacos de lixo 

dentro da própria sala e depois retirar os sacos, evitando que o lixo de um 

ambiente possa contaminar outras áreas.

3.

Promover o descarte dos materiais sempre em sacos plásticos e não espalhar o lixo

de uma sala para outra sala ou para o corredor.
4.

Descartar os panos ou esponjas que não possam ser reaproveitados, deverão ser 

descartados em sacos plásticos.
5.

C -  DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES

2.

1.
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