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APÊNDICE D – PROCEDIMENTOS PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

 

1. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 

 

Trabalhadores do Serviço de Vigilância dos campi deverão fazer uso adequado de 

máscaras, durante todo o turno de trabalho, devendo trocá-las a cada duas horas. 

Deverão manter distanciamento de dois metros entre os colegas de trabalho. E quando 

tiverem que efetuar abordagem de pessoas e veículos deverão respeitar o distanciamento 

seguro de 1,5m.  

Em todo o período de trabalho deverão lavar frequentemente as mãos tendo a 

disposição álcool gel 70% para os períodos de ronda.  

 

2. SERVIÇOS DE LIMPEZA 

 

 A Universidade, neste momento de pandemia, adota como estratégia de combate ao 

COVID-19, nas suas instalações, o uso de solução de peróxido de hidrogênio acelerado 

(OXIVIR) como produto desinfetante de nível intermediário.  

As equipes de higienização, própria e terceirizada, são orientadas, continuamente, 

quanto a diluição, manipulação, recolhimento e uso de EPIs. Porém, aqueles setores que 

sentirem necessidade de orientações quanto ao uso, poderão solicitar ao Comitê de 

Enfrentamento ao COVID-19, pelo e-mail covid19@furb.br. 

 

2.1 Periodicidade de Limpeza Geral: 

Os pisos das áreas comuns deverão ser higienizados a cada troca de turno com solução 

de OXIVIR, diluído a 1:64, mantendo a área sem circulação pelo mínimo de 10 minutos,  

conferindo eficácia a aplicação do produto. Importante observar que a limpeza e desinfecção 

de pisos deve obrigatoriamente utilizar a técnica de dois baldes para evitar a contaminação 

cruzada nos espaços. As áreas, quando necessárias, deverão ser identificadas com placas de 

piso escorregadio para evitar eventuais acidentes. Nas áreas de saúde a diluição do OXIVIR 

para aplicação no piso deverá ser de 1:16. Após a aplicação, o produto deverá secar 

naturalmente, não devendo passar panos secos ou outras soluções na tentativa de acelerar o 

processo de fixação.  

Importante reforçar que o produto escolhido pela Universidade (OXIVIR) será 

utilizado para limpeza e eliminação de vírus a uma diluição de 1:64 conforme indicação do 
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fabricante (Johnson&Johnson), como medida de limpeza, na aplicação em superfícies e no 

chão. Nos ambientes de saúde e laboratórios a diluição adotada suprirá a limpeza e 

desinfecção, sendo modificada para 1:16, também conforme indicação do fabricante. 

Este produto é livre de agentes corrosivos ou danosos as superfícies metálicas e 

plásticas. 

Quanto as superfícies, nos ambientes de uso comum, tais como: maçanetas das 

portas, corrimões, botões de elevadores, interruptores, puxadores, bancos, mesas, acessórios 

em instalações sanitárias, serem limpas com OXIVIR, a cada turno e sempre que a 

circulação for intensa no local.  

As instalações sanitárias, excetuando-se as áreas de saúde, deverão ser limpas duas 

vezes a cada turno, mantendo disponível sabonete líquido, toalhas de papel e preparações 

alcóolicas a 70% em formato gel e com recolhimento dos resíduos sem aproveitamento de 

recipientes (sacos de lixo). 

Orienta-se continuamente a manutenção e reposição das preparações alcóolicas 

antissépticas a 70% para higienização das mãos disponíveis nos ambientes da instituição 

principalmente em locais estratégicos e de fácil acesso, como entradas, saídas, corredores, 

elevadores, entre outros. 

Orienta-se também na rotina diária de limpeza limitar o uso do aspirador de pó e 

varredura seca em áreas internas para não favorecer a origem de partículas sólidas; 

Sempre que necessário, a equipe de limpeza abastecerá os frascos identificados de 

OXIVIR, sendo a equipe de cada um dos ambientes, responsável pelo seu uso. 

 

2.2 Cuidados e Atribuições da Equipe de Limpeza: 

As equipes de limpeza, inicialmente, deverão proceder com os seguintes cuidados:  

- Apresentar-se com o uniforme completo e limpo; 

- Utilizar calçados profissionais: fechados, impermeáveis e com sola antiderrapante;  

- Frequentemente higienizar as mãos; 

- Durante o período de trabalho não utilizar adornos como anéis, pulseiras, relógios, 

colares, piercing, brincos;  

- Manter os cabelos presos, unhas limpas, aparadas e sem esmalte. A mesma 

orientação serve aos profissionais do sexo masculino sendo que, neste caso, manter a barba 

feita;  

- Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) de forma apropriada 

conforme orientações recebidas; 
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- Sempre utilizar a varredura úmida, podendo ser realizada com mops ou rodo e panos 

de limpeza de pisos.  

- Sempre que necessário a equipe de limpeza deverá repor os produtos de higiene, 

como sabonete e papel toalha;  

- Os panos de limpeza de piso e panos de mobília devem ser preferencialmente 

encaminhados à lavanderia para processamento ou lavados manualmente no expurgo;  

- Os discos das enceradeiras devem ser lavados e deixados em suporte para facilitar a 

secagem e evitar mau cheiro proporcionado pela umidade; 

- Proceder a limpeza e higienização de todos os equipamentos a cada término da 

jornada de trabalho; 

- Quando necessário, sinalizar os corredores, deixando um lado livre para o trânsito 

de pessoal, enquanto se procede a limpeza do outro lado; 

- Não abrir ou fechar portas com mãos enluvadas.  

- Não esquecer ou depositar materiais e equipamentos de limpeza nos ambientes de 

uso coletivo e individual; 

- Os baldes devem ser lavados e secos antes de nova utilização; 

- A revisão da limpeza deve ser feita nos três períodos: manhã, tarde e noite;  

- Recolher sacos de resíduos dos recipientes próprios quando 80% de sua capacidade 

preenchidos ou sempre que necessário, evitando excesso; 

- Transportar os resíduos recolhidos em carros próprios, para não arrastá-los, 

mantendo a tampa fechada sem que haja coroamento, evitando que os sacos encostem no 

corpo. 

 

2.3 Desinfecção em casos de ambientes com casos suspeitos e ou confirmados de 

COVID-19: 

O processo será iniciado a partir da determinação do Comitê de Enfrentamento ao 

COVID-19, após a ocorrência de um caso suspeito ou confirmado. 

Estes ambientes passarão por limpeza e desinfecção terminal com uso de água e sabão 

seguido de desinfecção com OXIVIR diluído a 1:16, conforme orientações previamente 

recebidas pela equipe de limpeza. 

A desinfecção de pisos ou paredes será feita da seguinte forma:  

- Realizar, primeiramente, a limpeza com sabão ou detergente na superfície a ser 

desinfetada, com o auxílio do rodo ou mop. Enxaguar e secar;   
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- Aplicar o desinfetante na área que foi retirada a matéria orgânica, deixando o tempo 

necessário para ação do produto (seguir orientação do fabricante). Se necessário, realizar 

enxágue e secagem. 

No caso da desinfecção de mobiliários:   

- Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente, na superfície a ser desinfetada, 

com o auxílio de panos de mobília;  

- Após a limpeza, realizar a fricção com o OXIVIR; 

 

Após a limpeza e desinfecção, o local deverá permanecer fechado e inabitável, por no 

mínimo 48 horas, devendo estar afixado, no ambiente, a restrição de uso com a data de 

liberação. 

A equipe de limpeza encontra-se em constante aperfeiçoamento para emprego de 

técnicas de treinamento específico para higiene e desinfecção dos materiais, superfícies e 

ambientes, com revisões periódicas quanto as atualizações. 


