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1-OBJETIVO: 

 

     Definir normas para a limpeza das diversas áreas dos estabelecimentos, a fim de manter a 

organização e a higiene, evitando a disseminação e contaminação de microrganismos (Covid-19) e 

sujidades. 

  

2-RESPONSABILIDADE/ABRANGÊNCIA: 

     

Proprietário e/ou Auxiliar de serviços gerais. 

 

 

3-MATERIAL NECESSÁRIO: 

 

    Pano de chão, rodo, balde, hipoclorito de sódio a 2% (água sanitária), sabão líquido/detergente, 

álcool a 70%, pano de limpeza, vassoura, EPIs (luvas, máscaras e botas de borracha). 

 

4-PROCEDIMENTO: 

 

 Antes da limpeza, colocar máscara, calçar as botas e as luvas. 

 

 Todos os setores devem ser limpos, abrangendo o piso, móveis, maçanetas, telefones: com 

pano embebido em solução de água sanitária 10 ml (2 tampinhas) diluída em 1litro de água; 

 Nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de micro-organismos que 

são veiculados pelas partículas de pó. Utilizar varredura úmida que pode ser realizada com 

rodo e panos de limpeza de pisos. Para a limpeza dos pisos devem ser seguidas técnicas de 

varredura úmida, ensaboar, enxaguar e secar; 

 Esvaziar as lixeiras (tampa e pedal) e colocar o resíduo na parte externa do estabelecimento, 

para a coleta de lixo municipal recolher. Colocar novo saco de lixo nas lixeiras; 

 Deve-se retirar todos os tapetes e substituí-los por pano embebido em solução de água sanitária 

10 ml (2 tampinhas) diluída em 1litro de água, sendo que a troca deverá ser a cada 6 horas; 
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5- DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

 MEDIDAS DE PROTEÇÃO ESPECÍFICAS 

 

 Disponibilizar meios para higienização das mãos com água e 

sabão ou álcool gel a 70%; 

 Indicar o uso de toalhas de papel não reciclado e lixeira acionada 

sem contato manual; 

  Fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados 

para a atividade exercida e em quantidade suficiente. Caso a 

atividade não possua protocolo específico deverá ser fornecido, no 

mínimo, máscara; 

 Providenciar barreira de proteção física quando em contato com 

o cliente; 

 Não utilizar ou compartilhar itens de uso pessoal com os colegas 

de trabalho, como EPIs, fones, aparelhos de telefone, e outros, fornecendo esses materiais para 

cada trabalhador; 

 Não realizar reuniões presenciais, priorizando reuniões à distância 

(videoconferência), caso não seja possível, fornecer máscaras 

 

CUIDADOS GERAIS RELACIONADOS AO AMBIENTE DE TRABALHO: 

 

  Redução do quantitativo de funcionários ao mínimo possível no 

ambiente; 

 Atendimento simultâneo a, no máximo, 1(um) cliente a cada 4m² 

de área livre na recepção, garantindo-se uma distância mínima de 

02 metros; 

 Limite de 01 aluno a cada 4m² na sala de aula, considerando-se 

um espaço de 02 metros de distância entre uma cadeira e outra; 

 Nas áreas de circulação interna sempre demarcar com sinalização 

a distância de 02 metros que deve ser mantida entre um cliente e 

outro; 

 Só permitir a entrada de clientes se estiverem utilizando máscaras; 

 Suspensão do atendimento aos alunos pertencentes ao grupo de 

risco; 
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  Realizar a higienização frequente, pelo menos antes e após uso, dos fones, dos aparelhos de 

telefone, das mesas, e outros; 

 Realizar a higienização frequente das maçanetas, torneiras, corrimãos, mesas, cadeiras, 

teclados, computadores, botões de 

elevadores, telefones e todas as superfícies metálicas constantemente com álcool a 70%; 

 Reforçar os procedimentos de higiene de todos os ambientes, sanitários e áreas de circulação 

de clientes; 

 Higienização do leitor biométrico, com álcool a 70% ou outro 

produto saneante, entre uma validação biométrica e outra; 

  Higienização obrigatória das cadeiras e carteiras antes do início 

de cada aula técnico-teórica e no fim do dia; 

 Manter o ambiente de trabalho com ventilação adequada, sempre que possível, deixando portas 

e janelas abertas; 

 Evitar o uso de ar condicionado e ventiladores; 

 Não utilizar bebedouros coletivos; 

 Caso possua bebedouro, os mesmos devem ser lacrados e não 

utilizados por trabalhadores ou clientes; 

 Oferecer o álcool 70% para os clientes higienizarem as mãos antes 

e após tocar em máquinas de cartão de crédito; 

 Sugerimos que computadores ou máquinas de cartão sejam protegidos com uma capa plástica 

transparente de forma que não impossibilite a visão do teclado, mais ao mesmo tempo possam 

ser higienizadas com ALCOOL 70% a cada uso, e que essa proteção possa ser trocada 

periodicamente; 

 Sempre que possível sugerir o uso de cartão, evitando manuseio de dinheiro em espécie por 

trabalhadores e clientes; caso seja inevitável o uso do dinheiro que seja realizada a desinfecção 

das mãos após o manuseio com álcool 70 %. 

 

CUIDADOS DURANTE AS AULAS PRÁTICAS DE DIREÇÃO: 

 

 Realizar aulas práticas com os vidros do veículo abertos, sendo 

proibido o uso de ar condicionado; 

 É obrigatório a utilização de máscara pelo aluno e instrutor 

durante todo período da aula; 

 Disponibilizar álcool em gel a 70% no interior de cada veículo; 

 Higienizar volante, marcha, retrovisores, maçanetas e outros 

pontos de contato nos veículos ao final de cada aula de direção; 
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 Periodicamente os veículos devem ser lavados 

externamente com água e sabão; 

 Para as aulas com motocicletas fica proibida a utilização de 

capacete de forma compartilhada, cada aluno deverá levar seu próprio capacete; 

 Avaliar possibilidade de realização de 02 aulas sequenciais por 

aluno/candidato; 

 Proibir da permanência de acompanhantes nas dependências do 

CFC e durante os treinos práticos. 

 

ORIENTAÇÕES PARA COLABORADORES/TRABALHADORES NO AMBIENTE DE 

TRABALHO: 

 

 Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool gel a 70% com 

periodicidade mínima de a cada 2 horas, ou a qualquer momento 

dependendo da atividade realizada ou quando em contato com o 

cliente; 

 Higienizar os equipamentos com álcool a 70% ou conforme orientação do fabricante; 

 Não cumprimentar as pessoas, sejam colegas trabalhadores/ 

colaboradores ou clientes, com apertos de mãos, abraços, beijos ou 

outro tipo de contato físico; 

 Ao tossir ou espirrar, deve-se cobrir o nariz e boca com lenços 

descartáveis e evitar tocar os olhos, nariz e boca, se não for possível 

cubra o nariz e a boca com o antebraço, evitando sempre utilizar as 

mãos; 

 Alunos e funcionários caso apresentem sintomas gripais devem ser orientados a deixar o 

ambiente ou não frequentá-lo e procurar uma Unidade de Saúde. 

 

6 – HISTÓRICO DE REVISÕES: 

Nenhum. 

 

7 – REFERÊNCIAS: 
 

NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 

ANVISA. Resolução RDC 44 de 17 de agosto de 2009. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Departamento de Assistência e Promoção à Saúde. Processamento de 

Artigos e Superfícies em Estabelecimento de Saúde. 2ª ed. Brasília – DF. 

 


