EL NOSTRE PROTOCOL
DE REOBERTURA

NETEJA CENTRES EDUCATIUS

Entorns saludables
Per a ensenyar

Programa de neteja del centre

La importància de la neteja

9

Els coronavirus humans poden
romandre en superfícies
inanimades fins a 9 dies.

No hi ha proves que els aliments
puguin ser una font o una via de
transmissió probable del virus, però
s’ha de desinfectar el packaging per
evitar contagis durant la cadena de
suministre.

Els coronavirus disposen d’una
característica “corona” de
proteïnes al voltant del seu
embolcall lipídica. Aquest
embolcall fa que siguin
relativament sensibles a la
dessecació, a la calor i als
detergents alcohòlics o
desinfectants com el lleixiu, que
dissolen els lípids i inactiven el virus.

OBJECTIUS DEL PLA DE NETEJA DAVANT DEL COVID19
L'objectiu general del Pla de Neteja consisteix en garantir que es netegen i
desinfecten totes les instal·lacions, equipaments i mobiliari del centre, garantint els
màxims estàndards de qualitat i seguretat pels usuaris de la comunitat educativa.
Els objectius específics de lluita davant del COVID19 inclouen les següents
activitats:
Intensificar
procediments de neteja i
desinfecció
Incidir en tots aquells
elements o zones que
poden tenir més contacte
amb les mans
Garantir la higiene i
seguretat de totes les
persones usuaries

PAUTES GENERALS DE NETEJA I DESINFECCIÓ
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NETEJA PRÈVIA A
LA DESINFECCIÓ

DESINFECCIÓ

Permet eliminar la brutícia i la
matèria orgànica de les
superfícies

Permet destruir o inactivar els
microorganismes com el virus
del COVID19

ZONES D’ACTUACIÓ
Les zones i punts on hi hem d’intensificar la neteja i desinfecció són:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interruptors i timbres
Manecs i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors
Botoneres dels ascensors
Baranes i passamans, d’escales i ascensors
Mostradors (recepció i atenció al públic)
Taules i pupitres
Cadires, especialment en les zones d’espera
Ordinador, sobretot teclats i ratolins
Telèfons
Grapadores i altres estris d’oficina
Comandaments a distància
Aixetes
Lavabos. Hem de garantir la dotació de sabó i secamans, per assegurar l’adequada higiene
de mans en tot moment. Quan es faci ús de l’inodor, es recomana tancar la tapa abans de
la descàrrega de l’aigua de la cisterna.
Màquinas expenedores
Fotocopiadores
Altres superfícies o punts de contacte freqüent

PLA DE NETEJA ESPECÍFIC DAVANT EL COVID19
NETEJA REFORÇADA DE LAVABOS D‘ÚS PÚBLIC
Suma Chlorclean conc – Det. desinfectant

Principals punts de
contact manual

Com preparar la dissolució:

Poms de portes
Zones de contact manual:
Dispensadors de paper
Dispensadors de sabó
PROCEDIMENT:

Interruptors
Lavabos, tasses,
urinaris, zones de
contact o esquitxada
Papereres

Aixetes i manecs

IMPORTANT
1 Desinfecti
les mans
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Porti
guants
www.diversey.com
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Consulti la FDS per a més informació
http://sds.diversey.com

PLA DE NETEJA ESPECÍFIC DAVANT EL COVID19
NETEJA REFORÇADA OFICINES / SALES DE REUNIONS
Suma Bac D10 – Det. desinfectant

Principals punts de
contacte manual

Com preparar la dissolució:

Escriptoris, superfícies de taules, pissarres

Manecs de portes
PROCEDIMENT:

Accessoris de sales de reunions
Màquinas de cafè, teteres, etc.

Telèfon

Comandaments a distància

Interruptors

IMPORTANT
1 Desinfecti
les mans
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Porti
guants

www.diversey.com
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Consulti la FDS per a més informació
http://sds.diversey.com

PLA DE NETEJA ESPECÍFIC DAVANT DEL COVID19
NETEJA REFORÇADA DE RECEPCIONS ASCENSORS / ESCALES
Suma Bac D10 – Det. desinfectante

Principals punts de
contacte manual

Com preparar la dissolució:

Cadires/Butaques

Màquines
de vending

Màquines de cafè/
Fonts d'aigua

Telèfon

Manecs de portes

Papereres

Passamans
manuals

Taules

PROCEDIMENT:

Pulsadors
d'ascensor

IMPORTANT
1 Desinfecti
les mans
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Porti
guants
www.diversey.com
© 2020 Diversey, Inc. All Rights Reserved – version 1
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PLA DE NETEJA ESPECÍFIC DAVANT DEL COVID19
NETEJA REFORÇADA D'AULES
Principals punts de
contacte manual

Suma Bac D10 – Det. desinfectante
Com preparar la dissolució:

Interruptors
Taules i cadires
Manecs de portes
PROCEDIMENT:

Manecs de
mobiliari
Telèfon
Superfícies de
contacte manual:
Teclats,
impressores,
etc…

IMPORTANT
1 Desinfecti
les mans
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Porti
guants
www.diversey.com
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Consulti la FDS per a més informació
http://sds.diversey.com

DESINFECTANTS

1) Inscrits en el Registre de plaguicides no agrícoles o biocides o en el Registre Oficial de Biocides, de la
Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat
2) Disposar del corresponent número de registre
3) Compleix amb la Norma UNE 14476, test virucida per a desinfectants químics i antisèptics utilitzats a
l’àrea mèdica.

FORMES D’APLICACIÓ

BAIETES DE MICROFIBRA

P O LV O R I T Z A D O R
M A N UA L

P U LV E R I Z A D O R A
PRESIÓN

POLVORITZADOR
MOTXILLA

POLVORITZADOR A PRESSIÓ

Per a superfícies
delicades:
Interruptors
Dispensadors
Aparells
electrònics
Màquines de
vending

Per a petietes
superfícies:
Manecs de
les portes
Aixetes

Para superficies
intermedias:
Papeleras
Mesas y sillas
Pupitres
Pizarras
Per a superficies
intermèdies:
-

Papereres
Taules i cadires
Pupitres
Pissarres

Per a grans
superfícies
(desinfecció
total):
Sòls
Parets

PROGRAMA DE TREBALL
L’abast del programa de neteja serà de la totalitat de l’edifici, incloent les seves zones comuns, departaments
d’activitats escolars i docents, els d’activitats extraescolars, les zones destinades a ús dels professors,
administració i manteniment, i altres dependències pròpies o que depenen de l’escola.
El programa identifica les freqüències en la neteja de les diferents zones i elements, si bé totes elles seran
consensuades amb el centre i el calendari lectiu. No obstant, en termes generals, les freqüències seran les
següents:

FREQÜÈNCIA
DIÀRIA

FREQÜÈNCIA
SETMANAL

 Escombrar i fregar els
terres.
 Neteja de la pols.
 Rentat i desinfecció
dels lavabos.
 Neteja de fusteries
interiors.
 Reposició de material
fungible.
 Retirar les escombraries
de las papereres.

 Neteja interior de
vidres.
 Rentat de parets
alicatades als lavabos.
 Neteja de la sala de
gimnàs.
 Neteja de la sala de
laboratori.

FREQÜÈNCIA
TRIMESTRAL
 Neteja exterior de
vidres.
 Neteja de fusteria i
persianes.
 Neteja de les portes
exteriors.
 Neteja d’interruptos,
endolls i reixes de
ventilació.

FREQÜÈNCIA
SEMESTRAL
 Neteja i eliminació
d’enganxines en
cartells i portes
exteriors.
 Neteja a fons de
moquetes i catifes (si
procedeix).

FREQÜÈNCIA
ANUAL
 Neteja profunda del
centre.
 Neteja del rètol del
centre.
 Neteja de les
làmpades i altres punts
de llum.

AL FINALITZAR LES TASQUES DE NETEJA ES REALITZARÀ EL PROCÉS DE DESINFECCIÓ

FULLS INFORMATIUS PER AL PERSONAL
Aramark, conjuntament amb el proveïdor homologat
Diversey, forma als seus treballadors sobre com i quan han
de netejar cadascuna de les diferents zones i elements del
centre.
Per fer-ho, elabora uns pràctics fulls informatius on recollim
la següent informació:
Zona o elemente a netejar.
Producte que s’ha d’utilitzar.
EPIs o mesures de protecció a tenir en compte.
Equip a utilitzar (quan procedeixi).
Mode d’ús.
Temperatura (quan procedeixi).
Freqüència de neteja.

La neteja s’efectuarà, habitualment, en dies laborables del
calendari escolar; no obstant, podrà realizar-se en dies
festius si es realitzen activitats que requereixin una neteja
inmediata.
La neteja en dies laborables es realitzarà en l’horari que no
interfereixi en l’activitat normal del centre.

NETEGES DIÀRIES
Zona i material
a netejar

Producte

EPIS
Producte Pur

Equip

Manera d’ús

Mobiliari general aules

Sprint Emerel
Amoniacal

Bomba Blanca
(3 pul/cubell)

Aplicar el
producte

fregar

Assecar a
l’aire

Mobiliari laboratoris

Sprint Emerel
Amoniacal

Bomba Blanca
(3 pul/cubell)

Aplicar el
producte

Fregar

Assecar a
l’aire

Mobiliari aules plàstiques

Sprint Emerel
Amoniacal

Bomba Blanca
(3 pul/cubell)

Aplicar el
producte

Fregar

Assecar a
l’aire

Terres i escales general

Sprint Emerel
Amoniacal

Bomba Blanca
(3 pul/cubell)

Fregar en
moll

Assecar a
l’aire

Terres i escales
abrillantades o
delicades

Jontec Asset F4d

Bomba Blanca
(3 pul/cubell)

Fregar en
moll

Assecar a
l’aire

Bomba Blanca
(3 pul/cubell)

Fregar en
moll

Bomba
Equip Blanca
(3 pul/cubell)

Fregar en
moll

Sprint Emerel
Amoniacal
Suma
Bac D10

BombaVermella
Blanca
Bomba
pul/cubell)
(1(3pul/ampolla)

Aplicar el
el
Aplicar
producte
producte

Deixar
actuar 5
fregar
min

Sprint Emerel
Amoniacal
Suma Bac D10

Bomba Blanca
Bomba Vermella
(3 pul/cubell)
(1 pul/ampolla)

Aplicar el
Aplicar el
producte
producte

Deixar
actuar 5
Fregar
min

Mobiliari aules plàstiques

Sprint Emerel
Amoniacal

Bomba Blanca
(3 pul/cubell)

Aplicar el
producte

Fregar

Terres i escales general

Sprint Emerel
Amoniacal

Bomba Blanca
(3 pul/cubell)

Fregar en
moll

Assecar a
l’aire

Terres i escales
abrillantades o
delicades

Jontec Asset F4d

Bomba Blanca
(3 pul/cubell)

Fregar en
moll

Assecar a
l’aire

Terres i escales general

Sprint Emerel
Amoniacal

Assecar a
l’aire

NETEGES DIÀRIES
Terres i escales
Zona i material
abrillantades
o
delicades
a netejar

Mobiliari
aules
Aparells general
electrònicos

Desinfecció
general
després de la
neteja
Mobiliari laboratoris

Producte

Jontec Asset F4d

EPIS
Producte Pur

Manera d’ús

Assecar a
l’aire

Aclarir

Assecar a
a
Assecar
l’aire
l’aire

Aclarir

Assecar a
Assecar a
l’aire
L’aire

Assecar a
l’aire

NETEGES DIÀRIES 2
Zona i material
a netejar

WC, urinaris, rentamans

Producte

Suma Chlorclean conc
D 10.44

EPIS
Producte Pur

Forma d’ús

Equip

Bomba Blanca
(2 pul/6 litres)

Aplicar el
producte

Deixar
actuar 5
min

Aclarir

Assecar a
l’aire

Aplicar el
producte

Deixar
actuar 5
min

Aclarir

Assecar a
l’aire

Manetes portes lavabos

Suma Bac D10

Bomba Vermella
(1 pul/botella)

Papereres

Sprint Emerel
Amoniacal

Bomba Blanca
(3 pul/cubell)

Aplicar el
producte

Fregar

Bomba Blanca
(2 pul/6 litres)

Aplicar el
producte

Deixar
actuar 5
min

Tinta del mobiliari

Suma Chlorclean conc
D 10.44

Assecar a
l’aire

Aclarir

Assecar a
l’aire

NETEGES SETMANALS
Zona
Zonai imaterial
material
a
netejar
a netejar

Pissarres

Mobiliari general aules

Enrajolat lavabos (2m)

Mobiliari laboratoris

Baranes i portes

Mobiliari aules plàstiques

Neteja cal

Terres i escales general

Producte
Producte

Sprint Emerel
Sprint
Emerel
Amoniacal

Amoniacal

Suma Chlorclean conc
D 10.44

Sprint Emerel
Amoniacal

Sprint Emerel
Amoniacal

Sprint Emerel
Amoniacal

Sani calc W3b

Sprint Emerel
Amoniacal

EPIS
EPIS
Equip
Equip
Producte
PurPur
Producte

Manera d’ús
Forma d’ús

Bomba Blanca
Aplicar el
Bomba Blancaproducte
Aplicar elFregar
(3 pul/cubell)

(3 pul/cubell)

producte

fregar

Deixar
Bomba Blanca
Aplicar el
actuar 5
(2 pul/6
litres)
Bomba
Blancaproducte
Aplicar el min

(3 pul/cubell)

Bomba Blanca
(3 pul/cubell)

producte

Aplicar el
producte

Bomba Blanca
(3 pul/cubell)

Llest per a
utilitzar

Bomba Blanca
(3 pul/cubell)

Fregar

Fregar en
moll

l’aire

Assecar a
l’aire Assecar a

Fregar

l’aire

Assecar a
l’aire

Fregar

Aplicar el
producte

Aplicar
producte
sobre baieta

Aclarir

Assecar a
l’aire Assecar a

Fregar

Aclarir

Assecar a
l’aire

Assecar a
l’aire

Assecar a
l’aire

Baranes i portes

Amoniacal

(3 pul/cubell)

producte

Fregar

l’aire

NETEGES SETMANALS
Zona
Zonai imaterial
material
a
netejar
a netejar
Neteja
cal

Producte
Producte
Sani
calc W3b

Sprint Emerel

Pissarres

MobiliariSòcols
general aules

Desinfecció
general
desprès de la
Enrajolat
lavabos (2m)
neteja
Mobiliari laboratoris

Baranes i portes

Mobiliari aules plàstiques

Neteja cal

Terres i escales general

Sprint
Emerel
Sprint
Emerel
Amoniacal
Amoniacal
Amoniacal

Suma Chlorclean conc
D 10.44

Sprint Emerel
Amoniacal
Suma
Bac D10

Sprint Emerel
Amoniacal

Sprint Emerel
Amoniacal

Sani calc W3b

Sprint Emerel
Amoniacal

Aplicar
Manera d’ús
Forma d’ús
producte
sobre baieta
Fregar
Aclarir

EPIS
EPIS
Equip
Equip
Llest per a
Producte
PurPur
Producte
utilitzar

Bomba Blanca
Aplicar el
Bomba
Blancaproducte
Aplicar
Blanca
Fregant
en elFregar
(3Bomba
pul/cubell)

(3(3
pul/cubell)
pul/cubell)

mullat.
producte

fregar

Assecar a
l’aire

Assecar a
Assecar
Assecar
a a
l’aire

l’aire
l’aire

Deixar
Bomba Blanca
Aplicar el
actuar
5
Deixar
(2 pul/6
litres)
Bomba
Blancaproducte
Aplicar
Bomba
Vermella
Aplicar
el el min
actuar 5Aclarir

Assecar a
l’aire
Assecar
Assecar
a a

Bomba Blanca
(3 pul/cubell)

Assecar a
l’aire

(3 pul/cubell)
(1 pul/ampolla)

producte
producte

Aplicar el
producte

Bomba Blanca
(3 pul/cubell)

Llest per a
utilitzar

Fregar

Aplicar el
producte

Aplicar
producte
sobre baieta

Bomba Blanca
(3 pul/cubell)

Fregar Aclarir
min

Fregar

Fregar en
moll

Fregar

Aclarir

l’aire
l’aire

Assecar a
l’aire

Assecar a
l’aire

Assecar a
l’aire

FORMACIÓ PER AL PERSONAL
El personal rebrà una formació específic en
tasques de neteja i desinfecció davant del
COVID19:
• Informació bàsica del COVID19
• Prevenció del COVID19 en desplaçaments i
al domicili
• Prevenció del COVID19 en l’entorn laboral
• Pla de neteja específic davant del COVID19
• Zones d’actuació
• Productes a utilitzar
• Mètodes d’aplicació

EQUIPS DE PROTECCIÓ PER AL PERSONAL

Disposem d’un protocol per a entregar als
treballadors sobre com rentar i guardar la roba de
treball

Hem creat un protocol específic per realitzar el
canvi de roba i vestuari

Els nostres treballadors treballaran el 100% de la
jornada amb mascareta

Proporcionarem els EPIs necessaris a tots els
treballadors

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROPOSTA

PROGRAMA DE NETEJA

Implantació del pla d’Higiene i
neteja a càrrec del proveïdor
homologat Diversey.
Protocol de neteja amb freqüències
i recomenacions. Registres i controls
diaris.
Adquisició dels productes de neteja.
Sessions formatives de producte a
càrrec del proveïdor homologat
Diversey.
Assessorament tècnic.
Auditories internes realitzades per
Aramark. Enquestes de satisfacció.
Assegurança
civil.

de

responsabilitat

Uniformitat
personal.

i

identificació

del

Pla de formació específic per al
personal del centre.

SERVEI DE NEBULITZACIÓ
Amb la finalitat de preveure possibles contagis,
hem desenvolupat un protocol de desinfecció
específic per a instal·lacions on conflueixen un gran
nombre de persones, gràciaes al nostre servei de
nebulització.
Arriba a totes les superfícies gràcies a la
seva aplicació per pulverització amb
desinfectants d’ampli aspectre.

AVANTATGES

Aplicat per
personal especialitzat

Es comporta com
un gas

Arriba a zones inaccessibles per
a un pulveritzador
convencional

www.aramark.es

