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Como
higienizar a casa
em tempos de
pandemia?
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A contaminação pode ocorrer
quando algo de fora entra na casa.
Por isso, adote o costume de retirar
o calçado antes de entrar em casa. 
 Separe um local na entrada para
deixar seus pertences,  tais como:

bolsas, chaves, celulares e sacolas.
Desinfete-os com álcool a 70% ou
qualquer desinfetante doméstico.

1 M /  3 FT

A COVID-19, assim como outras
doenças causadas por vírus, é

altamente transmissível pelo ar
ou pelas superfícies de contato

(bancadas, mesas, equipamentos,
pisos e paredes). Em tempos de
pandemia, os cuidados que as

pessoas devem ter com a
higienização (limpeza e

sanitização) da casa, se tornam
essenciais para evitar a
proliferação do vírus.

Especialistas orientam que álcool a
70% e os produtos com cloro são

efetivos no combate ao coronavírus.
Só utilize produtos registrados ou

notificados na ANVISA/MS..
 

USE OS PRODUTOS CORRETOS

Separe a vassoura, rodo, baldes,
pano de chão, flanela e luvas que

serão utilizados na higienização. A
ideia é não levar a contaminação

de um cômodo para o outro. Panos
coloridos são uma boa forma de

separar os materiais específicos de
cada espaço.

SEPARE PANOS E LUVAS

EVITE TRAZER OBJETOS DE FORA 
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HIGIENIZE OS UTENSÍLIOS  E
EQUIPAMENTOS DE COZINHA

 
Comece a limpeza nas partes mais

altas da casa, retirando a poeira
com pano úmido. Recomenda-se a

utilização de solução a base de
água sanitária (20 ml em 1 L de

água) ou detergente. Nas bancadas
e pisos utilize um pano úmido 

 embebido em uma solução com
água, detergente e água sanitária.

Deixe a solução em contato com as
superfícies por 5 a 10 minutos.

Remova com pano úmido e deixe
secar naturalmente.

HIGIENIZE AS SUPERFÍCIES DA CASA

Os utensílios de cozinha são utilizados
por todos os membros da família.

Portanto, lave bem os talheres, copos
e louças em geral com detergente ou

com bastante água e sabão. Os
utensílios de pessoas com sintomas de

COVID-19, devem ser higienizados e
guardados em separado. Os

equipamentos como fogão, forno e
geladeira devem ser higienizados

utilizando detergentes,
desengordurantes e desinfetantes.

Objetos como maçanetas,
corrimãos, controles remotos e
aparelhos eletrônicos têm uma

frequência maior de contato com
as nossas mãos. Para higienizá-

los, um pano embebido de álcool
a 70% é suficiente. Deixe secar

naturalmente

SEJA DETALHISTA

Remova as sujidades e poeira,
preferencialmente com um

aspirador de pó ou utilize uma
escova adequada para a finalidade.

Aplique um produto adequado e
deixe secar naturalmente. Há no

mercado empresas especializadas
nesse tipo de higienização. 

HIGIENIZE OS ACOLCHOADOS
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Após o término da limpeza, higienize
suas luvas e mãos com água e sabão
e complemente a ação usando álcool

em gel. Coloque para secar os
materiais de limpeza após lavá-los,

pois panos e esponjas molhados
facilitam o desenvolvimento de

microorganismos.

A circulação de ar evita que
se criem ou se instalem vírus,

mofo e bactérias. Dessa
forma, recomenda-se que

todos os ambientes,
sobretudo os mais úmidos,

como os banheiros, estejam
sempre arejados. 

Utilize sempre luvas e máscaras durante a higienização das
instalações e equipamentos. O vírus causador da COVID-19

sobrevive  até 9 dias em vidro, plástico, metal, tacos de madeira ou
pisos de cerâmica, 3h suspenso no ar (em ambientes fechados), 4h

em superfície de cobre e até 24h em papel ou papelão.

AO FINAL LAVE BEM AS MÃOS E
OS EQUIPAMENTOS DE FAXINA

MANTENHA AS JANELAS
ABERTAS

SE LIGUE!

MANTENHA SUA CASA HIGIENIZADA
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