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 Protocolo interno de higienização (limpeza+desinfecção) 

Área Frequência Acção Produto Dosagem Modo de Aplicação

Mãos
Quando inicia, quando 

finaliza a limpeza e entre 
cada divisão

Lavagem e 
desinfecção

Sabonete 
liquido + 
Solução 
aquosa 

desinfectante

“automática”

Aplicar o sabonete líquido, esfregar até fazer espuma 
durante pelo menos 20 segundos, enxaguar com água 
limpa e secar com papel absorvente. Terminar com 
aplicação de solução aquosa desinfetante

Pavimentos e superfícies 
cerâmicas dos Sanitários, 

Cozinha, Sala, Varandas, Quartos
Após cada check out 

Limpeza, 
Lavagem e 
desinfeção. 

Rainbow:

Água com 
detergente e 

lixívia

4 doses de lixívia 
por 4l de água

Efetuar procedimento de lavagem tradicional ou 
aplicar por pulverizador. Enxaguar, quando 
necessário, utilizando pano descartável ou de 
utilização única em cada limpeza. Aspirador Rainbow

Pavimentos, Paredes, Sanitários, 
Cozinha, Sala, Varanda, Quarto Após cada check out 

Limpeza, 
Lavagem e 
desinfeção. 

Rainbow.

CIF Multiusos 
com lixívia e 

Sanytol 

Pulverização 
direta sobre as 

superfícies

Pulverizar. Limpar com pano descartável ou de 
utilização única em cada limpeza. Não enxaguar. 
Aspirador Rainbow

Superfícies de toque frequente 
(comandos, interruptores, 

puxadores)
Após cada check out Desinfeção

CIF Multiusos 
com lixívia, 

Sanytol e/ou 
solução 

alcoólica

Pulverização
Pulverizar diretamente sobre as superfícies ou sobre 
um pano descartável ou de utilização única em cada 
limpeza. Não enxaguar.

Tecidos Decorativos
Sofás Após cada check out Desinfecção

Sanytol 
tecidos e/ou 

Vircov Tex

Pulverização 
directa sobre os 

tecidos

Utiliza-se puro, por pulverização manual. A 
pulverização deve ser fina de partículas pequenas

Roupas cama e toalhas Após o check out Lavagem

Lavandaria 
Enjoy Wash – 

Vieira de 
Leiria 

a 60º Lavagem à máquina a 60º e secagem. O detergente 
usado contém desinfetante.

Material de limpeza (baldes, 
esfregonas) No final de cada limpeza

Lavagem e 
desinfecção 
(esfrona e 
panos de 

limpeza não 
voltam a ser 

usados

Água com 
lixívia

4 doses por 4l de 
água

Efetuar procedimento de lavagem tradicional ou 
aplicar por pulverizador. Enxaguar e deixar secar ao 
ar. As efregonas e panos usados são deitados fora. 
Não voltam a ser usados.


