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Protocolo Geral de Limpeza

Objetivo

Este protocolo tem como objetivo determinar o processo de sanitização de todos os
ambientes e espaços de uso comum do Unilasalle, bem como a higienização de objetos que
possam ser tocados por mais de uma pessoa além do processo de descontaminação rápida
para reduzir riscos de exposição em áreas por onde o caso suspeito circulou.

Instruções para limpeza geral

A higienização será realizada diariamente pela equipe de Zeladoria, que possui curso de
capacitação para sanitização do COVID-19, utilizando produto sanitizante podendo ser cloro
ativo ou amônia quaternária, diluído em água.

Diretrizes

1. Cada colaborador é responsável pela higienização de sua mesa de trabalho com o
kit higiene entregue pelo Comitê de Prevenção COVID-19.

2. Após a higienização de cada sala deve ser trocada a solução sanitizante evitando
assim a propagação do vírus de uma sala para outra.

3. Locais com maior fluxo de pessoas e de contaminação, como banheiros e
corredores, devem ser lavados diariamente com solução sanitizante.

4. Superfícies como maçanetas de portas, corrimões, interruptores de energia, controle
de ar condicionado, botões de elevador, registro de ponto, passador de slides,
microfones, entre outros objetos que possam ser tocados por mais de uma pessoa,
devem ser higienizados o tempo todo.

5. As carteiras das salas de aula devem ser higienizadas todos os dias após utilização,
a mesma deve ser desinfetada com cloro ativo ou álcool 70º dependendo do material
da carteira. A limpeza deve ser em todas as superfícies.

6. Uma vez por semana serão pulverizadas todas as salas do Unilasalle com solução
sanitizante.

7. As zeladoras e equipes de serviço que fazem a higienização devem utilizar os EPIs
recomendados para cada caso.

8. Terminado o serviço de limpeza, as zeladoras e equipes de serviço devem cuidar da
própria higienização.
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Protocolo de Limpeza e Desinfecção Rápida

Instruções para desinfecção rápida

Ao se constatar um caso suspeito no interior do Unilasalle/Lucas, seguir rigorosamente os
passos seguintes:

1. Analisar o Anexo A recebido por um membro do Comitê de Prevenção COVID-19.
2. Identificar todos os espaços e locais percorridos pela pessoa suspeita ou confirmada.
3. Isolar esses espaços impedindo acesso de outras pessoas que não sejam as

responsáveis pela limpeza e higienização.
4. Iniciar o procedimento de limpeza e higienização.
5. Realizar o procedimento de pulverização dos espaços.
6. Manter os espaços e locais isolados pelo tempo necessário (4 horas).
7. Informar ao Comitê Municipal o ocorrido.
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