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TÉCNICA DE LIMPEZA E/OU DESINFECÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Objetivo: Este POP define e padroniza as regras para limpeza e/ou desinfecção das
instalações (portas, maçanetas, paredes, janelas, pias e afins, bem como os pisos) da Seção
de Biotério, da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo.

Executante

Operação

Bioterista

1) Lavar as mãos com água e sabão líquido e aplicar álcool
glicerinado a 70% friccionando por 30 segundos:
- antes de iniciar as tarefas de limpeza;
- ao constatar sujidade;
- antes e após o uso de toalete;
- após tossir, espirrar ou assuar o nariz;
- antes de se paramentar;
- após término das atividades.
2) Preparar previamente todo o material necessário ao
procedimento de limpeza e desinfecção a ser executado;
3) Colocar os EPIs apropriados para o procedimento;
4) Fechar os cestos de resíduos e colocá-los no saco hamper do
carro funcional ou diretamente no depósito de resíduo;
5) Não agitar sacos de lixo ou qualquer material contaminado;
6) Levar os cestos de resíduos para a área de higienização;
7) Mergulhar o pano no balde com água e sabão (ou detergente);
torcer o pano até tirar o máximo de água e revestir o rodo;
8) Iniciar a varredura úmida pelos cantos, do fundo para a porta da
frente, com movimentos firmes e contínuos, a fim de remover as
partículas maiores do piso (papéis, migalhas, cabelos e outros) e
descarta-las em sacos de lixo;
9) Recolher as partículas maiores;
10) Enxáguar o pano em outro balde contendo água limpa;
11) Mergulhar o pano de limpeza em um balde contendo água e
sabão ou detergente limpos, torcendo o pano e envolvendo-o no
rodo;
12) Repetir a operação quantas vezes forem necessárias;
13) Enxáguar o piso, mergulhando um pano limpo em balde
contendo apenas água limpa;
14) Repetir a operação quantas vezes forem necessárias;
15) Secar o piso com pano novo e seco;
16) Despreza a água suja de cada balde de limpeza em local
apropriado;
17) Limpar todos os materiais utilizados baldes, luvas, panos, rodo,
vassoura), no final da tarefe;
18) Remover as luvas com cuidado, evitando movimentos bruscos,
de forma a não colaborar com espirros de resíduos ou eventuais
furos, cortes ou dobras; na sequência, descartá-las com segurança
no lixo específico;;
19) Lavar as mãos.

