
SUPERFÍCIES METÁLICAS:
Evite o uso da mistura uma vez que a água
sanitária é corrosiva. Para limpeza de superfícies
metálicas, recomenda-se o uso de álcool
em gel a 70%.

SUPERFÍCIES SUJAS: 
Se a superfície estiver suja, limpe com água e
sabão ou detergente, e depois realize a desinfecção
com a mistura de água e água sanitária, como
recomendado.

Para a limpeza doméstica, recomenda-se a utilização de hipoclorito de sódio 
(água sanitária).

Para preparar a solução, você pode diluir 200 mL de água sanitária
comercial em 5 litros de água.

Atenção: esta solução poderá ser utilizada apenas para desinfecção das
superfícies inanimadas, não devendo ser utilizada para fazer a higienização
de qualquer pade qualquer parte do corpo.

Deixe a mistura agir na superfície a ser limpa por pelo menos um minuto.
Importante não misturar vários produtos. A água sanitária perde a sua
propriedade desinfetante se misturada a outro produto além da água.

Como a água sanitária é também alvejante, pode danificar tecidos,
principalmente os coloridos.

COMO REALIZAR A LIMPEZA DOMÉSTICA
DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

SUPERFÍCIES MACIAS:
Para superfícies macias (porosas), como piso com
carpete, tapetes e cortinas, remova a sujeira
visível e limpe com produtos de limpeza
adequados indicados para uso nessas superfícies.



LIMPEZA DE
ELETRÔNICOS

Para eletrônicos como celulares, tablets, telas sensíveis ao toque, teclados 
e controles remotos é recomendado que eles estejam desligados na hora da 
limpeza.

Inicialmente remova a sujeira visível, em seguida umedeça um pano macio 
de preferência com álcool isopropílico que evapora mais rápido e passe na 
superfície a ser limpa. Na falta, pode-se usar o pano umedecido em
pequena quantidade de álcool em gel a 70%. 

PasPasse suavemente nas superfícies e evite umidade nas aberturas
dos aparelhos. 
 
Não utilize panos abrasivos, toalhas de papel ou outros
materiais com superfícies ásperas.

Seque bem as superfícies para evitar o acúmulo de líquidos. 

Siga sempre as instruções do fabricante para
limplimpeza e desinfecção.

Lençóis, roupas e outros itens que ficam na lavanderia ou que entraram em
contato com uma pessoa doente, podem ser lavados com os itens de outras
pessoas da casa.

Para minimizar a possibilidade de dispersão do vírus no ar,
não sacuda a roupa suja.

Lave normalmente com água e sabão e, se possível, seque ao sol.

Limpe e desiLimpe e desinfete os cestos de roupas com a solução de água sanitária.

LAVANDERIA

Ao realizar a limpeza do ambiente doméstico é importante
utilizar luvas e manter o ambiente ventilado.

Luvas, panos e esponjas devem ser lavados antes de um novo uso,
 com o mesmo cuidado com o qual lavamos as mãos.

Fontes: CDC - Centers for Disease Control and Prevention e Ministério da Saúde.


