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 APRESENTAÇÃO:1.

A higienização é de extrema importância, tem por
objetivo principal a remoção de resíduos orgânicos,
minerais e micro-organismos. Diante do cenário atual
de pandemia pelo SARS-CoV-2 que estamos
vivenciando, a adoção de hábitos de limpeza e higiene
mais rigorosos são necessários, para a prevenção da
COVID-19.



2. HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS:
Lave as mãos com frequência.

Após ir ao banheiro; Após tossir ou espirrar;

Antes das refeições; Antes de tocar olhos,
nariz e boca;

Após chegar em casa; Após tocar superfícies
como: maçanetas,
corrimões, chaves. 



2.1 HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS:
Veja a forma correta de lavar as mãos:

Fonte: A IMPORTÂNCIA DA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS EM AMBIENTES HOSPITALARES. LIG, 15 out. 
 2014. Disponível em: <http://liglab.com.br/blog/prevencao/importancia-da-higienizacao-das-maos-em-

ambientes-hospitalares.html>. Acesso em: 21 set. 2020.

*Elas são propícias a acumulação de sujeira e micro-organismos.

Mantenha suas unhas curtas e limpas;

Evite roer as unhas.



Os alimentos percorrem um longo caminho até chegar
à sua casa. Eles estão expostos a diversos tipos de
contaminações, no cultivo, nos locais de
armazenamento, no transporte e quando são
manipulados por feirantes ou funcionários de
supermercado. O novo coronavírus pode sobreviver
por horas e até dias dependendo da superfície, da
temperatura e da umidade do ambiente. Apesar de
não haver evidências de transmissão do vírus através
de alimentos contaminados, é importante tomarmos
alguns cuidados durante as compras e
armazenamento dos alimentos.

3. HIGIENIZAÇÃO DE FRUTAS E
VERDURAS:



3.1 HIGIENIZAÇÃO DE FRUTAS E
VERDURAS:
Para eliminar os micro-organismos que podem estar
contaminando os alimentos, é muito importante
higienizá-los corretamente. 

1. Retirar das embalagens plásticas e descartá-las;

 2. Lave as mãos com água e sabão antes de
manipular os alimentos;

3. Retirar as partes estragadas, lavar com bastante
água corrente e potável, uma a uma, para eliminar
sujeiras, pequenos insetos e parasitas;



3.2 HIGIENIZAÇÃO DE FRUTAS E
VERDURAS:
4. Preparar uma solução de água com água sanitária,
conforme as recomendações do fabricante. Diluir uma
colher de sopa de água sanitária 2,5% (sem alvejante)
para cada 1 litro de água potável;

Deixe de molho na solução clorada por 15 minutos;

*A água sanitária deve ser aprovada pela ANVISA e tem que ser a
adequada para usar em alimento. 

5. Enxágue bem com água corrente e potável, seque
usando papel toalha, um pano de prato limpo ou
naturalmente, guarde na geladeira em um recipiente
com tampa.



1. Embalagens plásticas como de óleo, embalagens de
alumínio como enlatados e vidro por exemplo; 

4. HIGIENIZAÇÃO DE COMPRAS DE
SUPERMERCADO:

Lavar com água e sabão e secar com um pano limpo e
seco.

2. Caixa de leite ou de suco, embalagens de feijão,
arroz, açúcar por exemplo;

Limpar com a ajuda de um pano limpo com álcool
70% ou solução clorada.



Transferir o alimento para
um recipiente com tampa;

4.1 HIGIENIZAÇÃO DE COMPRAS DE
SUPERMERCADO:

Lavar as mãos com água e sabão;

 Após isso guarde na
geladeira.

Descartar a embalagem plástica;

3. Produtos fracionados: 

Carne Frango Queijo Peixe



5. HIGIENIZAÇÃO DE OBJETOS 
PESSOAIS:
Sempre ao chegar em casa a recomendação é que
façamos a limpeza dos  nossos objetos pessoais.

Celular  Pulseira Relógio  Brincos 

Carteira e cartão
de crédito

Bolsa/mochila 
de couro

 Chaves Canetas 

Devem ser limpos com álcool 70%.

Sapatos ou sandálias devem ser sempre higienizados
ao chegar em casa, lembre-se de tira-lo antes de
entrar em casa. 

Lave com água e sabão ou limpe com uma solução
clorada. 

*Evite utilizar o sapato ou sandália que você utiliza na rua dentro de casa.



Lembre-se que ao chegar em casa
coloque suas roupas em um cesto
separado e lave-as separadas das demais
roupas da casa, não é recomendado usar
a mesma roupa que você usou no dia,
para ir trabalhar no outro.

É recomendado pelos profissionais da
saúde que as escovas de dente sejam
trocadas a cada 3 meses, mas caso isso
não seja possível, uma vez no mês faça a
higienização das mesmas com uma
solução clorada.

5.1 HIGIENIZAÇÃO DE OBJETOS 
PESSOAIS:

1. Deixe-as na solução por dez minutos;.

2. Enxague com água corrente.



6. HIGIENIZAÇÃO DE SALA, QUARTOS E
COZINHA:

1. Recolha o lixo do ambiente;

2. Para remover poeira, cabelo, etc, do piso é indicado
utilizar o aspirador de pó;

3. Para a limpeza do piso:

Utilize um pano limpo; E uma solução clorada;

4. Para a limpeza de objetos, mesa, cadeira, etc, use
álcool 70% ou uma solução clorada.



7. HIGIENIZAÇÃO DO BANHEIRO:

2. Limpe com álcool 70% ou uma solução clorada;

1. Retire todos os objetos do banheiro;

4. Caso utilize cortina no banheiro, retire e lave com
água e sabão e enxague;

3. Recolha o lixo;



6. Esfregue a pia, azulejos da parede e box do
banheiro com uma bucha com água e sabão e depois

enxague;

7.1 HIGIENIZAÇÃO DO BANHEIRO:
5. Para remover poeira, cabelo, etc, do piso, utilize o

aspirador de pó;

7. Prepare uma solução clorada, jogue no piso,
esfregue com a vassoura e deixe de molho por 15

minutos;



9. Lave com uma bucha umedecida com desinfetante,
todo o restante do vaso sanitário;

10. Por fim, enxague o vaso sanitário e o chão com
água e seque com um pano.

7.2 HIGIENIZAÇÃO DO BANHEIRO:
8. Dê descarga no vaso sanitário, jogue água sanitária
dentro do vaso sanitário, esfregue com a escova que

deve ser usada somente para isso;



Só saia se for
necessário, fique em

casa e se cuide.
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