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Anexo III 

PLANO DE HIGIENIZAÇÃO – COVID - 19 

(Listagem de atividades, produtos e frequência de limpeza)  

Zonas Balneares e de Lazer 

Área a higienizar Produto Material Método Frequência 

Sala de Receção e Sala de Isolamento (sem utilização) 

Balcão da receção 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel 

Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 

humedecidas pelo produto 
A cada utilização 

Mesas de trabalho e 

cadeiras 

Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel 

Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 

humedecidas pelo produto 
2 x por dia 

PC e periféricos 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel Aplicar no toalhete de papel e passar nas superfícies 2 x por dia 

Impressoras 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel Aplicar no toalhete de papel e passar nas superfícies 

2 x por dia 

Puxadores das portas 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel 

Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 

humedecidas pelo produto 

2 x por dia 

Puxadores dos armários 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel 

Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 

humedecidas pelo produto 

2 x por dia 

Pavimento 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Balde e esfregona Passar pelo pavimento 

2 x por dia 
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Parque de Merendas 

Mesas, assentos 
Solução detergente/ 

desinfetante 

Pulverizador Pulverizar pelas superfícies de forma que estas 

fiquem humedecidas pelo produto, esperar 10 

minutos 

A cada utilização 

Chão 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Pulverizador Passar pelo pavimento Diário (2 x ao dia) 

Instalações Sanitárias sem acesso ao público (só para colaboradores) 

Sanitários 
Solução detergente/ 

desinfetante 

Balde e esfregona 

Toalhetes de papel 

Pano de limpeza 

Piaçaba 

Passar pelas superfícies 

Diário (2 x ao dia) 

Pavimento 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Balde e esfregona Passar pelo pavimento 

Diário (2 x ao dia) 

Puxadores das portas 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel 

Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 

humedecidas pelo produto 
Diário (2 x ao dia) 

Espaços de utilização coletiva (lava-loiças e lava-roupas), zonas de passagem 

Lava-loiça 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Pano de limpeza 

Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 

humedecidas pelo produto 

Diário (2 x ao dia) 

Lava-roupa 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Pano de limpeza Aplicar no toalhete de papel e passar nas superfícies 

Diário (2 x ao dia) 

Pavimentos 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Balde e esfregona Passar pelos pavimentos 

Diário (2 x ao dia) 

Chão 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Pulverizador 

Pulverizar pelo chão de forma que estas fiquem 

humedecidas pelo produto, esperar 10 minutos 

Diário (2 x ao dia) 
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Instalações Sanitárias de acesso ao público 

Sanitários 
Solução detergente/ 

desinfetante 

Balde e esfregona 

Pano de limpeza 

Piaçaba 

Passar pelas superfícies 

Diário (4 x ao dia) 

Pavimento 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Balde e esfregona Passar pelo pavimento 

Diário (4 x ao dia) 

Puxadores das portas 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel 

Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 

humedecidas pelo produto 
Diário (4 x ao dia) 

Piscinas 

Sanitários 
Solução detergente/ 

desinfetante 

Balde e esfregona 

Pano de limpeza 

Piaçaba 

Passar pelas superfícies 

Diário (4 x ao dia) 

Pavimento 
Solução detergente/ 

desinfetante 

Balde e 

esfregona/mangueira 
Passar pelo pavimento 

Diário (2 x ao dia) 

Escadas de acesso às 

piscinas e torniquete de 

entrada 

Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel 

Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 

humedecidas pelo produto 
Diário (4 x ao dia) 

Chão e área circundante 

às piscinas (à exceção 

da relva) 

Solução detergente/ 

desinfetante 
Pulverizador 

Pulverizar pelo chão de forma que estas fiquem 

humedecidas pelo produto, esperar 10 minutos 

Diário (2 x ao dia) 
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REGISTOS DO PLANO DE HIGIENIZAÇÃO 

Espaço:__________________________________________________________ 

Data Local/zonas Assinatura do responsável pela 

limpeza 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 


