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1. INTRODUÇÃO 

A 11 de março de 2020, a COVID-19 foi considerada uma Pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Em 

Portugal, as medidas de Saúde Pública têm sido implementadas de acordo com as várias fases de preparação e 

resposta a situações epidémicas, por forma a diminuir a transmissão do vírus, prestar os cuidados de saúde 

adequados a todos os doentes e proteger a Saúde Pública.  

As Piscinas Municipais Descobertas de Pias, constituem um espaço lúdico e de lazer de grande importância para a 

população da freguesia de Pias, frequentada todos os anos por residentes no concelho e que nos visitam, proporciona 

uma ocupação salutar do tempo, em especial dos mais novos. Assim, a Câmara Municipal de Serpa propõe-se criar 

as condições de segurança necessárias, no atual contexto de pandemia da doença COVID-19, através da definição 

de procedimentos e regras a ter em consideração na utilização deste espaço, de 13 de julho até final da época balnear, 

de forma a não colocar em risco os seus utilizadores. 

A utilização de piscinas não constitui uma exceção ao cumprimento das medidas gerais para a pandemia da doença 

COVID-19 definidas pela Direção-geral de Saúde (DGS), que recomendam o distanciamento físico, evitando a 

concentração de pessoas, a higiene frequente das mãos, a etiqueta respiratória, a limpeza dos espaços, e a utilização 

de máscara, quando tal se verifique necessário e adequado. 

Assim, de forma a possibilitar o funcionamento das Piscinas Municipais Descobertas de Pias, no cumprimento dos 

objetivos e dando resposta à necessidade de planear uma intervenção eficaz e concertada atendendo à atual situação 

epidemiológica, elaborou-se o presente documento que constitui um instrumento de orientação para a gestão de 

meios e ações de prevenção e de regras a observar durante o seu funcionamento, bem como de resposta ao 

aparecimento de casos suspeitos de infeção.  

 

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL 

O Presente Plano estabelece e prevê, no âmbito da prevenção e controlo da infeção causadora da doença de COVID-

19, um conjunto de medidas de preparação prévia de cariz organizativo, cuja implementação e monitorização é da 

responsabilidade da Câmara Municipal de Serpa. Simultaneamente, determina as regras e procedimentos a 

implementar, de cumprimento obrigatório pelos utilizadores (funcionários da CMS e utilizadores). 

As medidas e regras consideradas foram definidas de acordo com o previsto nos diplomas legais e orientações das 

Autoridades de Saúde, em vigor à data da sua realização, nomeadamente: 

- Governo – RCM n.º 74-A/2021 de 9 de junho, na atual redação – Altera as medidas aplicáveis em situação de 

calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 e Decreto-Lei n.º 35-A/2021, de 18 de maio – Regula 

o acesso, a ocupação e a utilização das praias de banhos, no contexto da pandemia da doença COVID-19, para 

a época balnear de 2021; 

- Direção Geral de Saúde – DGS, - Orientação 14/2020 de 21 de março, Limpeza e desinfeção de superfícies em 

estabelecimentos de atendimento ao público ou similares. Considera-se a possibilidade de enquadramento com 

outras orientações da DGS não indicadas, e Orientação 005/2021, de 21 de abril de 2021 – Uso de Máscaras. 

 

Abrange todos os espaços previsto de utilização, bem como todas as pessoas que que acedem ao espaço. 
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Este documento não prevê ações de cuidados médicos dos utilizadores que venham a ficar infetados com o vírus. 

Nesta situação os utilizadores deverão recorrer às entidades de prestação de cuidados de saúde, dando prioridade 

ao contacto com a linha SNS 24 (808 24 24 24), cumprindo as recomendações formuladas pela Direção-Geral de 

Saúde e cooperando sempre com as autoridades de saúde.  

As situações não previstas no presente plano deverão ser avaliadas caso a caso. 

 

3. DETERMINANTES EPIDEMIOLÓGICOS  

3.1. O que é a covid-19 e como se manifesta 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2. A doença manifesta-se 

predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, febre, tosse e dificuldade respiratória, podendo 

também existir outros sintomas, entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, dores de cabeça, 

fraqueza, e, com menos frequência, náuseas/vómitos e diarreia. 

 

3.2. Transmissão da infeção  

A COVID-19 pode transmitir-se entre pessoas durante uma exposição próxima. Esta transmissão acontece quando 

pessoas infetadas tossem, espirram ou falam e as gotículas lançadas ao ar entram em contacto com a boca, nariz ou 

olhos de outra pessoa. Estas gotículas podem também ser inaladas diretamente para os pulmões. As pessoas 

doentes, mas assintomáticas (sem sintomas) podem transmitir a doença. 

 

3.3.  Critério para definição de caso de covid-19 

De acordo com a norma da DGS n.º 20/2020, de 09.11.2020, considera-se que com base nos critérios clínicos, critérios 

epidemiológicos ou critérios imagiológicos abaixo indicados, é um caso possível ou caso provável de COVID-19. 

Critérios Clínicos:  qualquer pessoa que apresente, pelo menos, um dos seguintes critérios 

I. Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual; 

II. Febre (temperatura corporal ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível; 

III. Dispneia / dificuldade respiratória sem outra causa atribuível; 

IV. Anosmia de início súbito (perda de olfato); 

V. Disgeusia ou ageusia de início súbito (perda parcial ou total do paladar). 

Critérios epidemiológicos:  qualquer pessoa que apresente, pelo menos, um dos seguintes critérios nos 14 dias 

antes do inicio dos sintomas:  

I. Contacto com um caso confirmado de COVID-19; 

II. Residente ou trabalhador numa instituição onde se encontrem pessoas em situações vulneráveis e onde 

existe transmissão documentada de COVID-19 

III. Exposição laboratorial não protegida a material biológico infetado/contendo SARS-CoV-2. 

Critérios imagiológicos:  Evidências em exames imagiológicos (radiografia do tórax ou tomografia computorizada 

do tórax)  
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4. PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS DESCOBERTAS DE PIAS 

O presente documento adapta as linhas orientadoras definidas pelo Decreto-Lei n.º 35-A/2021, de 18 de maio, no 

sentido de se atingir soluções que permitam que a utilização das Piscinas Municipais Descobertas de Pias não 

constitua uma exceção ao cumprimento das medidas gerais para pandemia da doença COVID-19definidas pela DGS, 

que recomendam o distanciamento físico, evitando a concentração de pessoas, a higiene frequente das mãos, a 

etiqueta respiratória, a limpeza dois espaços, e a utilização de máscara, quando tal se revele necessário e adequado.   

Neste contexto, é elaborado o Plano de Contingência para as Piscinas Municipais Descobertas de Pias, que 

contempla:  

a. Data, horário e lotação, medidas prévias antes da abertura, intervenientes e contactos; 

b. Definição de Regras de Organização, Acesso e Funcionamento; 

c. Definição do procedimento a adotar perante um caso suspeito de COVID-19;  

d. Definição de uma área de isolamento, equipada com telefone, cadeira, água e alguns alimentos não 

perecíveis, e acesso a instalação sanitária;  

e. Definição dos circuitos necessários para o caso suspeito chegar e sair da área de isolamento;  

f. Formação a todos os funcionários relativa ao Plano de Contingência e às medidas de prevenção e controlo 

da transmissão da COVID-19 e procedimentos de limpeza; 

g. Definição de responsabilidade e elo de ligação com as Entidades da Saúde (Unidades de Saúde Pública), 

o Serviço de Desporto e Juventude da CMS e a Proteção Civil;  

h. Divulgação e afixação em locais visíveis das regras de segurança definidas, bem como dos folhetos 

elaborados sobre o uso de máscara, medidas de distanciamento, lavagem das mãos e etiqueta respiratória. 

 

4.1. Data de abertura, horário e lotação, medidas gerais, responsáveis e contactos 

Data de Abertura, Horário, e Lotação 

A Piscina Municipal Descoberta de Pias, é um equipamento lúdico, localizado na Rua José Moreira, em Pias, 

composto por uma piscina para adultos de 25m x 16m, com profundidade entre os 1,30m e 2,00m, um chapinheiro 

infantil e balneários. É servida por um parque de estacionamento, devidamente organizado e sinalizado. 

- Reabre ao público no dia 13 de julho. 

- A lotação máxima é de 300 pessoas por dia, sendo que, em simultâneo, apenas podem permanecer 100 pessoas.  

- No tanque para adultos é permita a permanência de 50 pessoas em simultâneo, e no tanque pequeno, apenas 

10 crianças. 

- Funcionam de terça a domingo, entre as 10.00 h e as 19.30 horas. 

 

Medidas Gerais Preventivas Antes da Abertura das Piscina Municipais Descobertas de Pias 

A Câmara Municipal de Serpa assegura, as seguintes medidas preventivas de Higiene e Proteção:  

a) São adotadas medidas para minimizar o risco de infeção na sala de máquinas e equipamento de tubagem 

e acessórios; 
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b) É garantida que a limpeza e desinfeção dos tanques é realizada de acordo com o procedimento habitual, 

nomeadamente no que diz respeito à substituição e cloragem da água; 

c) É garantida que a testagem da água é realizada de acordo com o protocolo definido, nomeadamente no que 

diz respeito à química correta e desinfeção adequada, bem como à verificação ed outros riscos químicos e 

físicos; 

d) São garantidos os registos atualizados dos resultados e testes da qualidade da água, por todos os 

operadores; 

e) Os funcionários da CMS são responsáveis por controlar o acesso às Piscinas Municipais Descobertas de 

Pias, garantindo que a lotação máxima definida não é ultrapassada, quer no interior do equipamento, quer 

nos tanques (grande e pequeno), quer nas instalações sanitárias, adotando-se a regra de semáforo definida 

de: 

a. Verde: Ocupação baixa (até 50%) 

b. Amarelo: Ocupação média (acima de 50% e até 90%)  

c. Vermelho: Ocupação plena (superior a 90%) 

a) São definidos os circuitos de entrada e saída das instalações, de acordo com as caraterísticas físicas desta, 

quando não for possível por razões de dimensão ou característica do edifício, a circulação deve ser sempre 

o mais encostado ao lado direito, por forma a não haver cruzamentos;  

f) São colocados dispensadores de solução antissética de base alcoólica (SABA) ou à base de álcool, junto à 

receção, instalações sanitárias, casa das máquinas e entradas e saídas; 

g) São afixados, de forma acessível a todos, as regras de etiqueta respiratória, da lavagem/desinfeção correta 

das mãos e regras de funcionamento das Piscinas; 

h) Todas as instalações sanitárias são equipadas com água, sabão líquido com dispositivo doseador e 

toalhetes de papel de uso único, para a promoção das boas práticas de higiene, nomeadamente a 

higienização das mãos;  

i) É garantida a gestão de resíduos diários, sem necessidade de proceder a tratamento especial. Recolha e 

colocação dentro de um saco preto devidamente fechado. De seguida, colocação em contentor de recolha 

normal, sem necessidade de proceder a tratamento especial. Apenas e no caso de ser necessário o uso da 

área de isolamento, o tratamento obedecerá ao acondicionamento e recolha em contentor próprio para o 

efeito, com entrega para destino final adequado; 

j) É garantido os meios materiais e humanos para os procedimentos adequados de desinfeção e limpeza do 

estabelecimento, definidos na 7.ª Versão do Procedimento de Limpeza e Desinfeção de Edifícios, elaborado 

de acordo com a Orientação nº 014/2020, de 21 de março, Limpeza e desinfeção de superfícies em 

estabelecimentos de atendimento ao público ou similares da DGS;  

k) É garantido equipamento de proteção individual de acordo com as funções desempenhadas para todos os 

funcionários;  

l) É garantido que todos os funcionários são conhecedores do Plano de Contingência das Piscinas. 
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Responsáveis e Contactos: 

Responsável do Plano: Vereador Responsável pela Proteção Civil, contacto geral@cm-serpa.pt  

Coordenador do Plano e responsável pela aplicação das medidas e regras previstas no Plano de Contingência, 

Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, contacto: movimentoassociativo@cm-serpa.pt 

Serviço de Proteção Civil Municipal, contacto smpc@cm-serpa.pt ou 926 659 211 

Posto Territorial da GNR de Serpa, contacto 284 544 739 

Centro de Saúde de Serpa, contacto 284 540 560 

Autoridade Local de Saúde - Beja (unidade de saúde pública), contacto: 284 325 821 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpa, contacto 284 540 030 

Emergência Nacional, contacto 112 

Linha Saúde 24, contacto 808 24 24 24  

 

4.2. Medidas de organização para utilização das Piscinas Municipais Descobertas de Pias 

Dentro e fora do estabelecimento, são respeitadas as condições necessárias para se manter o distanciamento físico, 

bem como um conjunto de critérios e regras com o objetivo de mitigar o risco de propagação da doença: 

b) São mantidas as assinaturas mensais, no entanto, são limitadas a um máximo diário de 15; 

c) É possível o acesso à piscina por grupo organizado de crianças, ficando nesse dia o acesso ao tanque 

pequeno limitado ao acesso geral de no máximo 5 crianças; 

d) É permitida ocupação individual e em grupos, não podendo os grupos excederem o máximo de 10 pessoas; 

e) Os balneários (masculinos e femininos) encontram-se encerrados, não sendo permitida a sua utilização; 

f) É permitida a utilização das instalações sanitárias, até ao limite máximo de 3 pessoas em simultâneo, 

encontrando-se as mesmas devidamente sinalizadas; 

g) É aumentada a frequência de higienização e desinfeção das instalações sanitárias, devendo manter-se o 

registo das ações de limpeza efetuada, bem como dos espaços comuns e objetos de toque, tais como: zona 

de atendimento, balcões, maçanetas das portas, corrimões, superfícies da piscina e similares, de acordo 

com o procedimento elaborado com base na orientação n.º 14/2020 da DGS; 

h) Os utilizadores e funcionários, devem colocar os resíduos gerados em locais próprios para o efeito, sendo 

colocado contentores específicos para deposição de máscaras e outros possíveis resíduos biológicos;  

i) Os Cabides encontram-se encerrados, não estando este serviço disponível; 

j) São colocados painéis informativos à entrada, com a indicação dos serviços e dos equipamentos 

disponíveis, nomeadamente, local do nadador salvador, do posto de socorro, local de isolamento, sentidos 

de circulação etc. Horário de funcionamento do piscina e indicação de inicio e fim de época balnear, regras 

de conduta, regras de afastamento social e contactos de emergência; 

k) É reforçada a comunicação a todos os utilizadores sobre a importância e necessidade de cumprimento das 

regras gerais de proteção definidas pela DGS (lavagem frequente de mãos, cumprimento da etiqueta, etc.); 

l) É divulgado nos meios de comunicação da Autarquia as medidas restritivas no acesso à piscina. 

mailto:geral@cm-serpa.pt
mailto:movimentoassociativo@cm-serpa.pt
mailto:smpc@cm-serpa.pt
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4.3. Regras de acesso às Piscinas Municipais Descobertas de Pias 

a) No tanque para adultos é permita a permanência de 50 pessoas em simultâneo, e no tanque pequeno, 

apenas 10 crianças. 

b) No acesso ao interior deve-se efetuar a higienização das mãos à entrada e à saída, com solução antisséptica 

de base alcoólica (SABA);  

c) O uso de máscara é obrigatório para todas as pessoas que acedem ao estabelecimento, e crianças com 

mais de 10 anos, até ao local onde se vai instalar e na deslocação às instalações sanitárias, devendo 

garantir a sua colocação antes de iniciar o trajeto; 

d) Deve cumprir as regras de distanciamento de 1,5m a 2m e de etiqueta respiratória, no interior da piscina, 

bem como à entrada da mesma, evitando sempre a aglomeração de pessoas; 

e) Deve cumprir os circuitos definidos, circulando sempre o mais à direita possível; 

f) Não é permitida a realização de jogos coletivos no interior da piscina; 

g) Todos os utilizadores com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 não devem aceder à Piscina 

Municipal Descoberta de Pias. Devem contactar o SNS24 (808 24 24 24) ou outras linhas telefónicas criadas 

especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as indicações fornecidas pelos profissionais de 

saúde.  

 

4.4. Regras de acesso às instalações sanitárias 

O acesso às instalações sanitárias está condicionado às seguintes regras:  

a) É obrigatório o uso de calçado próprio nas deslocações às instala lações sanitárias e dentro das mesmas; 

b) É obrigatório o uso de máscara nas deslocações às instalações sanitárias e no interior das mesmas; 

c) Deve respeitar a lotação definida de 3 pessoas no interior das instalações sanitárias, e apenas utilizar as 

instalações autorizadas; 

d) Deve lavar/desinfetar as mãos à entrada e à saída, respeitar o distanciamento físico de 1,5m a 2m e as 

regras de etiqueta respiratória. 

 

4.5. Higienização das instalações 

 A limpeza e desinfeção é realizada de acordo com a orientação nº 014/2020 da DGS, conforme 

procedimento de limpeza definido em anexo; 
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5. ATUAÇÃO PERANTE UM CASO SUSPEITO 

 

5.1. Posto de 1.ºs Socorros (zona de isolamento) e atuação perante um caso suspeito 

O posto de 1.ºs Socorros encontra-se definido como zona de isolamento nas Piscinas Municipais Descobertas de 

Pias, sendo necessário garantir, para além do material de 1.ºs socorros que deve existir ao abrigo da Portaria n.º 

168/2016: 

a) Equipamento de proteção individual (gel desinfetante, máscara cirúrgica, luvas), termómetro, contentor de 

resíduos, cadeira e água, bem como o acesso a instalações sanitárias; 

b) Que o funcionário da CMS encaminha os casos suspeitos para a zona de isolamento, pelo caminho mais 

curto, evitando sempre aglomerações de pessoas, e presta todo o apoio que se revele necessário, 

interditando a aproximação de qualquer pessoa, até decisão das Autoridades de Saúde; 

c) Que o funcionário que acompanha o caso suspeito é portador de máscara, devidamente colocada, sempre 

que possível mantém uma distância de 2m com a pessoa suspeita, e cumpre com as regras de etiqueta 

respiratória 

d) Apenas é permito o acesso a outra pessoa à zona de isolamento quando o caso suspeito não tem condições 

de permanecer sozinho, nomeadamente em questões relacionadas com a sua saúde, ou quando este é 

criança e necessita apoio dos pais/acompanhantes; 

e) Que o suspeito contacta a linha saúde 24, através do número 808 24 24 24, e procede de acordo com as 

instruções; 

f) Que assim que o suspeito abandone as instalações, procede-se à limpeza e desinfeção do posto de 1.ºs 

Socorros, cumprindo o definido no procedimento de limpeza em anexo: 

a. Remoção de todo o material descartável que tenha sido usado durante o isolamento; 

b. Remoção de toda a matéria orgânica existente utilizando panos de limpeza descartáveis ou 

similares; 

c. Desinfeção do espaço de acordo com a orientação nº 014/2020 da DGS, constante em anexo. 
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5.2. Fluxo de informação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serpa,12 de julho de 2021 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

 

/Tomé Alexandre Martins Pires/ 

 

Aparecimento de Sintomas 

Utilizador - informa o funcionário e dirige-se, ou é dirigido, para a zona 

de isolamento 

Funcionário – informa um colega e dirige-se para a zona de isolamento 

O funcionário informa o GMADJ, que 

informa o SMPC 

 

O utilizador (formal ou funcionário) 

contacta o SNS 24 (808 24 24 24) e 

segue as orientações do SNS  

O SMPC informa o COP que informa o 

Presidente da Câmara e articula a 

resposta com as Autoridades de Saúde e o 

SMPC 

Autoridade de Saúde Local informa a 

CMS dos resultados laboratoriais 

positivos e procede à gestão de 

contactos, em coordenação com o 

SMPC, 

Caso confirmado 
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ANEXOS 
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 ANEXO – CIRCUITOS DE ACESSO E ÁREAS DE ISOLAMENTO 
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ANEXO – FOLHETOS E CARTAZES INFORMATIVOS 
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ANEXO  – PROCEDIMENTO DE LIMPEZA 

 

Medidas Essenciais e Prioritárias – Reforço de limpeza (extraído do Plano de Contingência da CMS) 

Aumentar a periodicidade e o cuidado na lavagem dos espaços de utilização comum dentro das instalações, 

nomeadamente, salas de reunião, salas de estar, refeitórios, cozinhas e zonas sanitárias, seguindo as 

instruções e técnicas descritas  

PONTO 1 -  REGRAS GERAIS 

A limpeza dos Edifícios da Câmara Municipal de Serpa é reforçada e são respeitados os seguintes 

procedimentos gerais pelos trabalhadores afetos a esta atividade, sendo os mesmos devidamente 

formados e informados de todos os procedimentos abaixo descritos:  

 Não usar vassouras, espanadores ou outro utensílio/equipamento de limpeza do pó a seco, pelo 

que preferencialmente, deverão ser utilizados os aspiradores com deposito de água; 

 Realizar a limpeza do pó por meios húmidos, utilizando-se para o efeito um pano embebido em 

água e detergente, a fim de remover não só o pó como a sujidade em geral; 

 Limpar com movimentos de limpeza suaves, de forma a minimizar o levantamento de partículas; 

 Na higienização de instalações em geral, deve utilizar, com alguma regularidade, a técnica por 

termo nebulização com recurso a um desinfetante de amplo espectro, permitindo alcançar áreas 

de difícil acesso. 

 Utilizar o detergente adequado à superfície a tratar; 

 Utilizar sempre os equipamentos de proteção individual, nomeadamente, aventais ou bata, 

toucas, cobre sapatos, manguitos, óculos de proteção ou viseiras, as luvas e a máscara, conforme 

os níveis de risco, determinados pela técnica de segurança, para cada espaço, cumprindo com as 

regras para a sua colocação e retira de forma correta; 

 Deve existir um sistema de registo da limpeza com identificação das pessoas responsáveis e a 

frequência com que é realizada; 

 Cumprir sempre as regras definidas internamente. 

 

PONTO 2 - FREQUÊNCIA DA LIMPEZA 

Limpeza de pontos 

críticos 

(2 a 3 vezes por dia) 

Limpeza de pontos 

críticos 

(6 vezes por dia no 

mínimo) 

Limpeza corrente 

(1 vez por dia) 

Limpeza de conservação 

(1 vez por semana) 

Hall de entrada 

Escadas 

Botões  

Interruptores 

Mobiliário (mesas, 

cadeiras e secretárias) 

Vidros das janelas 

Estores e precianas 

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA 
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Corredores 

Instalações sanitárias  

Pavimento dos 

gabinetes 

 

Corrimões 

Relógio de ponto 

Fotocopiadoras  

Telefones  

Computadores  

Pavimento dos gabinetes 

Portas  

Varandas 

 

 

PONTO 3 - TÉCNICAS DE LIMPEZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de se iniciar a limpeza de qualquer área, deve-se: 

 Recolher os resíduos espalhados (ver ponto 4); 

 Abrir portas e janelas para favorecer a ventilação do espaço; 

 Afastar o equipamento existente das paredes para facilitar a limpeza. 

- O contentor é fechado e enviado para operador licenciado para o efeito. 

 

A sequência da limpeza geral deverá ser: 

 1.º Pontos de luz e teto (se aplicável);  

 2.º Paredes;  

 3.º Janelas e portadas (face interior e exterior);  

 4.º Mobiliário e utensílios;  

 5.º Chão. 

 

3.1. Na limpeza dos espaços (teto, paredes), quando aplicável, deve ter-se em atenção a orientação da 

limpeza: 

Orientação horizontal – da zona mais afastada para a mais próxima da porta (limpeza do fundo da 

sala para a porta de saída). 

Orientação vertical – de cima para baixo, ou seja, em primeiro lugar limpar o teto e por fim o chão.  

 

 

GABINETES E SALAS DE REUNIÃO – Pano Azul (mesas, secretárias, cadeiras e armários)  

COPAS / AREAS REFEIÇÃO – Pano Verde (mesas de refeição e áreas de preparação de alimentos) 

ATENÇÃO 

LIMPEZA DE ÁREAS SANITÁRIAS - Pano Amarelo (banheiras; poliban; bacias; azulejos e paredes) 

LIMPEZA DE ÁREAS SANITÁRIAS – Pano Vermelho (sanitas) 
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3.2. Na limpeza de superfícies (secretárias, mesas, cadeiras, armários, etc.), devem respeitar-se as seguintes 

orientações: 

- Realizar a limpeza a húmido e detergente adequado; 

- Após a limpeza, as superfícies devem ficar o mais secas possível e nunca “encharcadas”. 

 

1.º - Caso não disponha de desinfetante, prepara a solução de lixivia (hipoclorito de sódio) 1 parte de lixivia 

para 99 partes iguais de água; 

2.º - Lavar primeiro tudo com pano humedecido em água e o detergente habitual; 

3.º - Espalhar uniformemente a solução de desinfeção; 

4.º - Deixar atuar nas superfícies durante pelo menos 10 minutos (fundamental); 

5.º - Limpar com água; 

6.º Deixar secar ao ar. 

 

- Todos os materiais e equipamentos usados na limpeza (baldes, panos, cabeças de esfregonas e cabos, 

vasilhame de produto) são desinfetados após a sua utilização, utilizando para o efeito a solução de lixivia - 

diluição de 1 parte de lixivia para 9 partes iguais de água e colocados a secar ao ar. 

- A água deve ser preferencialmente quente e mudada frequentemente ou sempre que se encontre 

visivelmente suja, para evitar a redistribuição de microrganismos. 

 

3.3. Na limpeza e desinfeção de superfícies de áreas comuns (chão), deve-se: 

 Começar pela zona mais limpa; 

 Fazer o contorno da divisão; 

 A esfregona deve ser agitada dentro do balde e bem espremida; 

 Devem adotar-se movimentos ondulantes e manter as franjas da esfregona abertas. 

 

3.4. Instalações Sanitárias 

3.4.1. Utilizar panos diferentes: 

Pano Amarelo – para os lavatórios e as áreas à volta destes  

Pano Vermelho – para a área exterior da sanita 

3.4.2. Seguir a sequência: 

1.º Despejar os resíduos, higienizando os contentores; 

2.º Iniciar a limpeza pelo lavatório (1.º as torneiras e só depois o lavatório) e superfícies à volta 

destes  

3.º Lavar dispensadores de consumíveis – toalhetes, sabão liquidam e papel higiénico (com 

reposição se necessário nos wc); 

4.º Limpar as sanitas; 

5.º Limpar o chão. 
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3.4.3. Limpeza da sanita: 

Parte interior (limpar o interior da sanita apenas com o piaçaba): 

- Se houver urina ou fezes, descarregar primeiro o autoclismo com a tampa fechada (sempre que 

exista) 

- Não deitar lixivia ou produto com amoníaco sobre a urina, porque provoca uma reação gasosa 

nociva para a saúde; 

- Aplicar o produto detergente com base desinfetante e deixar atura durante pelo menos 5 

minutos; 

- Esfregar bem por dentro com o piaçaba; 

- Puxar o autoclismo com o piaçaba dentro da sanita para que este também fique limpo; 

- Voltar a descarregar a água. 

 

Parte exterior (pano vermelho): 

- Espalhar o detergente/desinfetante na parte de cima da sanita e sobre os tampos; 

- Esfregar com o pano: primeiro os tampos e só depois, a parte exterior da sanita (em cima e nos 

lados); 

- Passar com pano só com água; 

- Deixar secar ao ar; 

- Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo. 

- No final da limpeza, deve voltar a passar um pano humedecido com desinfetante em todas as torneiras. 

- Limpar frequentemente as maçanetas das portas das casas de banho. 

- Todos os materiais e equipamentos, usados na limpeza (baldes, panos, cabeças de esfregonas e cabos, 

vasilhame de produto) são desinfetados após a sua utilização, utilizando para o efeito a solução de lixivia - 

diluição de 1 parte de lixivia para 9 partes iguais de água e colocados a secar ao ar. 

- A água deve ser preferencialmente quente e mudada frequentemente ou sempre que se encontre 

visivelmente suja, para evitar a redistribuição de microrganismos. 

 

3.5. Limpeza e desinfeção de superfícies que contenham sangue ou outros produtos orgânicos (vómito, urina, 

fezes): 

- Utilizando luvas resistentes, absorver o mais possível o derrame com papel absorvente para não espalhar 

os líquidos; 

- Aplicar de seguida a solução de lixivia na diluição de 1 parte de lixivia em 9 partes iguais de água; 

- Deixar atuar durante pelo menos 10 minutos, tapando a zona afetada com toalhetes para não ser pisada; 

Lavar a área suja com água e detergente comum. 
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3.6. Limpeza e desinfeção de superfícies da área de isolamento onde esteve uma pessoa suspeita ou 

confirmada de COVID-19 

Na limpeza e desinfeção das superfícies de áreas de quarentena ou isolamento, de suspeito ou doente 

confirmado, deve seguir as seguintes indicações: 

- Esperar pelo menos 20 minutos depois de a pessoa doente, ou suspeita de estar doente sair da área de 

isolamento/quarentena e, só depois, iniciar os procedimentos de limpeza em segurança; 

- Preparar a solução de lixívia (hipoclorito de sódio) com concentração original de 5% ou mais de cloro livre. 

A lixívia deve ser diluída na altura de utilizar. A solução diluída deve ser a 0,1%, na proporção de 1 parte de 

lixívia para 49 partes iguais de água; 

- Lavar primeiro as superfícies com água e detergente; 

- Em seguida, espalhar uniformemente a solução de lixívia nas superfícies; 

- Deixar atuar a lixívia nas superfícies durante pelo menos 10 minutos. 

– ler as instruções do fabricante/fornecedor. Esta etapa é fundamental; 

- De seguida enxaguar as superfícies só com água quente; 

- Deixar secar ao ar 

Esta tarefa deve ser sempre efetuada cumprindo, rigorosamente, as regras de utilização dos EPI’s, 

necessários para o efeito, nomeadamente: Bata ou fato de macaco, toucas, cobre sapatos, óculos de 

proteção, luvas e a máscara FFP3. 

 

PONTO 4 - RECOLHA DE RESIDUOS 

 

4.1. Recolha de resíduos normais: 

- Deve retirar o saco do cesto dos papeis e colocar uma abraçadeira; 

- Este saco deve ser colocado no contentor de resíduos domésticos. 

 

4.2. Recolha de resíduos biológicos: 

- Deve retirar o saco do cesto de tampa de pedal e colocar uma abraçadeira; 

- Colocar, posteriormente, dentro de outro saco com abraçadeira e colocar no contentor de resíduos 

biológicos (não devem ser colocadas no lixo doméstico); 

- Os contentores dos resíduos só deverão ser trocados quando for atingido 2/3 da sua capacidade total, 

exceto se deitarem cheiro ou se romperem; 

 

PONTO 5 - REGRAS DE SEGURANÇA: 

- Conhecer a composição do produto empregue; 

- Respeitar as recomendações de emprego, doses, diluições e incompatibilidades; 

- Utilizar sempre o equipamento de proteção; 
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- cumprir as regras 

- Lavar imediatamente e abundantemente com água se a pele ou mucosas forem atingidas por projeções 

do produto; 

- Limpar sempre o recipiente em que se diluiu ou utilizou o desinfetante; 

- Respeitar o tempo de conservação da diluição utilizada; 

- Manter as embalagens das soluções desinfetantes fechadas quando não estão a ser utilizadas; 

- Nunca utilizar produtos que não sejam autorizados 

 

PONTO 6 - PRODUTOS DESINFETANTES UTILIZADOS 

Produtos utilizados pela autarquia, em substituição das soluções com lixivia 

- Biofast (solução em hidrálcool para desinfeção das superfícies mais tocáveis)  

- Iporclor (pastilhas efervescentes para a limpeza de pavimento, paredes e superfícies) 

Outros produtos 

- Mentabact (Spray ambientador do ar) 

- Virucida Oxipur (desinfetante para nebulizador) 

- Nebulizador GF-TK900 

- Panos de 4 cores 

 

PONTO 7 -  EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

- Para Risco Baixo (na limpeza normal de espaços sem publico) – Máscara FFP2 ou cirúrgica, bata ou avental, 

luvas descartáveis. 

- Para Risco Moderado (na limpeza de áreas com atendimento ao público) – Máscara FFP2 ou cirúrgica, 

bata ou avental, touca, cobre sapatos, manguitos (se necessário proteger os braços), óculos ou viseira e 

luvas descartáveis. 

- Para Risco Elevado (em caso de limpeza de espaços onde tenha estado pessoa suspeita ou confirmada de 

COVID-19) – Máscara FFP3, bata e touca ou fato macaco, cobre sapatos, óculos e luvas descartáveis. 

 

Procedimentos segundo a Orientação nº014/2020 de 21/03/2020 

 

 


