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PLANO DE DESINFEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COVID-19 
 

LOCAL Elementos a limpar Frequência Produto Método 
Material de 

apoio EPI's 

Receção 

balcões 

abertura edifício 
/11h/13h/16h/ 

encerramento edifício 
Solução desinfetante XX 

Passar pelas superfícies de 
forma a ficarem 

humedecidas 

Pulverizador e 
Pano ou toalhetes 

descartáveis 

Bata/avental 

chaves Máscara 

cadeiras Luvas 

mesas 
Calçado 
antiderrapante 

acessórios de 
desinfeção mãos viseira 

  

  

pavimento 
abertura do edifício 

/12h/14h/16h/ 
encerramento edifício 

Detergente XX, seguido 
lixivia 

Lavar água e detergente 
comum, seguido desinfeção 

com hipoclorito de sódio 
pronta a usar, ou solução 

diluída em água fria 

Duplo balde e 
esfregona 

Áreas Comuns: 
hall de entrada, 

corredores 

puxadores/fechaduras 

abertura edifício 
/11h/13h/16h/ 

encerramento edifício 
Solução desinfetante XX 

Passar pelas superfícies de 
forma a ficarem 

humedecidas 

Pulverizador e 
Pano ou toalhetes 

descartáveis 

Bata/avental 

corrimões Máscara 

bancos Luvas 

acessórios de 
desinfeção mãos 

Calçado 
antiderrapante 

viseira 

pavimento 
abertura do edifício 

/12h/14h/16h/ 
encerramento edifico 

Detergente XX, seguido 
lixivia 

Lavar água e detergente 
comum, seguido desinfeção 

com hipoclorito de sódio 
pronta a usar, ou solução 

diluída em água fria 

Duplo balde e 
esfregona 

WC 

bancos 

abertura edifício 
/11h/13h/16h/ 

encerramento edifício 

Produto com 
detergente e Solução 

desinfetante XX 

Passar pelas superfícies de 
forma a ficarem 

humedecidas 

Pulverizador e 
Pano ou toalhetes 

descartáveis 

Bata/avental 

lavatório/torneira Máscara 

bancos/cabide Luvas 

puxadores/fechaduras 
Calçado 
antiderrapante 

tampo 
sanita/autoclismo viseira 

corrimões   
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cacifos 

pavimento 
abertura do edifício 

/12h/14h/16h/ 
encerramento edifico 

Detergente XX, seguido 
lixivia 

Lavar água e detergente 
comum, seguido desinfeção 

com hipoclorito de sódio 
pronta a usar, ou solução 

diluída em água fria 

Duplo balde e 
esfregona 

Gabinetes 

secretárias 

abertura edifício 
/11h/13h/16h/ 

encerramento edifício 
Solução desinfetante XX 

Passar pelas superfícies de 
forma a ficarem 

humedecidas 

Pulverizador e 
Pano ou toalhetes 

descartáveis 

Bata/avental 

cadeiras Máscara 

puxadores/fechaduras Luvas 

mesas 
Calçado 
antiderrapante 

teclados viseira 

ecrã 

  

CPU 

rato 

pavimento 

após cada utilização 
Detergente XX, seguido 

lixivia 

Lavar água e detergente 
comum, seguido desinfeção 

com hipoclorito de sódio 
pronta a usar, ou solução 

diluída em água fria 

Duplo balde e 
esfregona 

Salas Grupo 

acessórios 

após cada utilização 

Solução desinfetante XX 
Passar pelas superfícies de 

forma a ficarem 
humedecidas 

Pulverizador e 
Pano ou toalhetes 

descartáveis 

Bata/avental 

puxadores/fechaduras Máscara 

secretárias Luvas 

cadeiras 
Calçado 
antiderrapante 

  viseira 

pavimento 

Detergente XX, seguido 
lixivia 

Lavar água e detergente 
comum, seguido desinfeção 

com hipoclorito de sódio 
pronta a usar, ou solução 

diluída em água fria 

Duplo balde e 
esfregona 

Refeitório 

mesas após cada utilização, e 
antes de entrar cada 
grupo, especialmente 

mesas e zonas self-
service 

Solução desinfetante XX 
Passar pelas superfícies de 

forma a ficarem 
humedecidas 

Pulverizador e 
Pano ou toalhetes 

descartáveis 

Bata/avental 

cadeiras Máscara 

tabuleiros Luvas 

  
Calçado 
antiderrapante 
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NOTA: este plano de desinfeção, terá que sofrer alterações mediante os equipamentos disponíveis em cada edifício escolar e de horário de 
funcionamento do mesmo. 

pavimento 

após cada utilização 
Detergente XX, seguido 

lixivia 

Lavar água e detergente 
comum, seguido desinfeção 

com hipoclorito de sódio 
pronta a usar, ou solução 

diluída em água fria 

Duplo balde e 
esfregona 

viseira 


