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Introdução 
 

Tendo por base a Orientação n.º 025/2020, de 13/05/2020, atualizada a 09/09/2021, emitida 

pela Direção Geral da Saúde (DGS), relativa às Medidas de Prevenção e Controlo em Creches, 

Creches familiares e Amas, no âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19, define-se, 

neste documento, o plano com as medidas de prevenção e de atuação no âmbito da atividade 

da Creche dos Serviços de Apoio à infância dos Serviços de Ação Social da Universidade de 

Coimbra. 

 

A dificuldade de adesão direta, por parte das crianças deste grupo etário, às medidas 

preventivas torna essencial a adoção de um conjunto de medidas que permitam minimizar os 

riscos de infeção e maximizar a segurança, quer das crianças, quer dos profissionais que junto 

destas exercem a sua atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsáveis 

Administrador dos SASUC, Nuno Miguel Bernardo Alexandre Correia 

Diretor de Serviços de Apoio ao Estudante, Leonardo dos Santos Vicente 

Coordenadora Pedagógica, Ana Cristina Rocha Marques 
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1. Regras de acesso e de circulação 

 

a. Para o acesso aos espaços interiores é obrigatório o uso de máscara, excecionando-se a 

utilização destes equipamentos de proteção pelas crianças. Os profissionais dos SAI 

poderão, para além da máscara, utilizar viseira ou óculos de proteção. A utilização de 

luvas não é obrigatória, contanto que seja assegurada a higienização regular das mãos. 

b. O acesso regular aos espaços interiores, pelas crianças e pelos profissionais dos SAI, será 

obrigatoriamente feito com calçado especialmente destinado a esse fim ou, em 

situações de acesso pontual, com recurso a cobre sapatos facultados pelos SASUC. O 

calçado das crianças é trocado à chegada à Creche, sendo que, após esta operação, 

quando realizada pelas crianças, as suas mãos devem ser desinfetadas com uma solução 

à base de álcool. 

c. Apenas será permitido o acesso pontual aos espaços interiores por, no máximo, duas 

pessoas em simultâneo, exceto casos de força maior, devidamente justificados e 

previamente autorizados.  

d. É interdita a circulação de pais ou familiares no interior dos edifícios, sendo o 

acolhimento das crianças feito no hall de entrada das instalações. À chegada e à saída, 

as crianças devem ser entregues ou recebidas individualmente, pelo encarregado de 

educação ou por pessoa por este designada, que terá de utilizar máscara. 

e. Aquando da receção das crianças e exclusivamente por motivos de proteção da saúde 

das próprias e daqueles que com elas convivem, será efetuada a medição da 

temperatura corporal, sem registo, não sendo aceites crianças cuja temperatura 

corporal seja igual ou superior a 37,8 ºC. Após o almoço será efetuada nova mediação 

da temperatura corporal das crianças, em moldes idênticos à efetuada aquando da 

receção. O mesmo procedimento será adotado relativamente aos profissionais dos SAI, 

que não poderão permanecer ao serviço se apresentarem temperatura igual ou superior 

a 38 ºC. 

f. Caso as crianças apresentem quaisquer sintomas, nomeadamente, febre, tosse, dores 

musculares ou no corpo, dores de cabeça, fraqueza generalizada, dificuldades 

respiratórias, diarreia, dores de garganta ou outros, os pais devem abster-se de as levar 

para a Creche. Se algum destes sintomas for detetado durante a permanência na 
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Creche, o encarregado de educação da criança será contactado de imediato para a vir 

buscar. 

g. As crianças não poderão fazer-se acompanhar de quaisquer objetos não essenciais 

(brinquedos ou outros) trazidos de casa. Nos casos em que as crianças tenham uma 

necessidade premente de ter um objeto de conforto para a sesta, este deverá 

permanecer na Creche, sendo levado para casa no final de cada semana e regressando 

no início da seguinte, devidamente lavado e higienizado, acondicionado num saco 

descartável. 

h. O atendimento dos educadores às famílias será, preferencialmente, assegurado por 

videoconferência, mediante agendamento prévio. 

 

2. Regras gerais de funcionamento 

 

a. É assegurada a existência das condições necessárias para a adoção das medidas 

preventivas recomendadas pelas autoridades de saúde, nomeadamente: 

I. Instalações sanitárias com água, sabão líquido com dispositivo doseador e 

toalhetes de papel de uso único, com vista à a promoção das boas práticas de 

higiene, designadamente da higienização das mãos; 

II. Gestão de resíduos diária, sem necessidade de tratamento especial; 

III. Material para os procedimentos adequados de desinfeção e limpeza do edifício, 

de acordo o Plano de Desinfeção e Limpeza, elaborado em conformidade com a 

Orientação 014/2020, da DGS; 

IV. Equipamentos de proteção individual para todos os profissionais; 

V. Dispensadores de solução à base de álcool, para desinfeção das mãos, na zona de 

entrada da Creche e nas salas de atividades. 

b. O distanciamento físico entre as crianças será maximizado quando estas estiverem a 

realizar atividades em mesas, bem como nos berços e/ou espreguiçadeiras e/ou catres, 

com vista a ser garantida a maior distância possível entre crianças. 

c. As crianças e os profissionais serão, em todas as situações em que tal se afigure possível, 

organizados em salas fixas e os espaços serão distribuídos em função desta 

estruturação, por forma a ser evitado o contacto entre pessoas de grupos diferentes. 
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d. Com vista a assegurar, dentro do possível, que as crianças não partilham objetos e/ou 

que os mesmos são devidamente desinfetados entre utilizações: 

I. Sempre que tal se afigure viável e adequado, será garantido material individual 

nas atividades; 

II. Os brinquedos das salas de atividades serão lavados regularmente, sendo que, 

aqueles que não seja possível lavar, serão removidos das salas, juntamente como 

os acessórios não essenciais para as atividades lúdico-pedagógicas; 

III. No caso das salas em que as crianças não tenham a locomoção adquirida e 

necessitem de estar em berços, espreguiçadeiras ou outro equipamento de 

conforto, será garantida a existência de um equipamento por criança e esta 

utilizará sempre o mesmo. 

e. 5. Sempre que que não comprometa a segurança e a saúde das crianças, serão mantidas 

abertas as janelas e as portas das salas, visando permitir uma boa circulação do ar 

dentro dos espaços. 

f. 6. Serão privilegiadas as rotinas no espaço exterior, por forma a serem criadas, com 

naturalidade, situações de maior distanciamento físico. 

g. 7. Será reforçada a sensibilização, de profissionais e das crianças, para as medidas a 

adotar com vista à redução dos riscos de contágio, nomeadamente a lavagem frequente 

e adequada das mãos, a etiqueta respiratória e o distanciamento físico. 

h. 8. Durante os períodos de refeição, serão adotadas as seguintes medidas: 

I. As refeições serão feitas em espaços autónomos, junto das respetivas salas, com 

vista a ser reduzido ao mínimo o cruzamento de crianças; 

II. Antes e depois das refeições, as crianças serão apoiadas na lavagem correta das 

mãos, de acordo com as recomendações das autoridades de saúde; 

III. Os lugares estarão definidos e organizados de forma a assegurar o maior 

distanciamento físico possível entre as crianças; 

IV. Será realizada a adequada descontaminação das superfícies (mesas, cadeiras ou 

outras) após cada utilização. 

i. 9. Os espaços não necessários ao funcionamento estarão encerrados. 

j. 10. Foram definidos circuitos de entrada e de saída das salas de atividades, para cada 

grupo, por forma a ser evitado o cruzamento de crianças e de profissionais no interior 

da instituição. 
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3. Área de isolamento e circuitos 

 

Foi criada uma área de isolamento, no piso 0, no antigo quarto do chauffeur. 

O acesso ao espaço será efetuado pelo exterior, através da porta da garagem. 

 

4. Higienização dos espaços e dos materiais 

 

Todo o espaço será higienizado, incluindo brinquedos, puxadores, corrimãos, interruptores, 

botões e acessórios de instalações sanitárias, teclados de computador e mesas, do modo e com 

a regularidade definida no Plano de Desinfeção e Limpeza anexo, elaborado de acordo com as 

orientações das autoridades de saúde. 

 

5. Atuação perante um caso suspeito 

 

a. Perante a identificação de um caso suspeito, este deve ser encaminhado para a área de 

isolamento, através dos circuitos definidos. 

b. O encarregado de educação da criança com suspeita de infeção deve ser contactado de 

imediato, para vir buscar a criança, sendo recomendado que telefone para o SNS 24 (808 

24 24 24), o que, caso as circunstâncias o justifiquem, poderá ser feito na própria Creche. 

c. Os Serviços de Saúde e de Gestão da Segurança no Trabalho dos SASUC deverão ser 

imediatamente informados do caso suspeito, com vista a ser avaliada a situação e a uma 

eventual articulação com as autoridades de saúde territorialmente competentes. 

d. Deverá ser reforçada a limpeza e a desinfeção das superfícies mais utilizadas pela 

criança com suspeita de infeção e da área de isolamento, nos termos das orientações 

das autoridades de saúde. 

e. Os resíduos produzidos no âmbito do apoio à criança com suspeita de infeção devem 

ser acondicionados em duplo saco de plástico resistente, fechado com dois nós 
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apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho, e ser colocados em contentores 

de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos). 

f. Os encarregados de educação deverão ser informados, caso seja identificado algum 

caso confirmado de infeção na instituição, com o qual o respetivo educando tenha tido 

contacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: O presente plano será objeto de monitorização permanente, sendo revisto sempre que 

se afigure necessário e de acordo com as orientações e recomendações das autoridades de 

saúde, com vista a ser promovidos a segurança, a saúde e o bem-estar das crianças que 

frequentam a Creche dos SASUC.
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ANEXOS 

ANEXO 1 – PLANO DE DESINFEÇÃO E LIMPEZA 

  



 
 

Revisão: 1.0 | Data: 24/09/2020        10 / 16 
 

 

 
 

PLANO DE DESINFEÇÃO E LIMPEZA 

Elaborado/Data Revisto/Data Aprovado/Data Página(s) 

João Veiga / 

 

Ana Cristina Marques/      | Nuno Freitas /  

 
Leonardo Vicente/ 1 / 7 

 

SAS_Im0126_01 

Setor: Serviços de Apoio à Infância – Creche e Jardim de Infância    Revisão: 5           Data: 13/09/2021     

Superfícies a 
limpar Produto a utilizar 

Quantidade de produto 
Periodicidade Modo de aplicação 

Concentração Quantidade a 
utilizar 

LIMPEZA E 
DESINFEÇÃO 
GERAL: 
- pavimentos 
- paredes 
- bancadas 
- loiça manual 
-  bacios etc. 

PRODY LOIÇA 
 (Prodyalca) 

(detergente para lavar loiça à mão) 

(código interno 20050001) 

1 a 10 % por 1 litro de 

água 

1,5 copos de iogurte para 

8 litros de água 
Diária 

Diluir 1,5 copos de iogurte de PRODYLOIÇA em 8 

litros de água (balde preto). 

Para lavar todas as superfícies.  

CLORHIPO EQUIP AUTO 
(Prodyalca) 

 (desinfetante-Hipoclorito) 
(código interno 20010009) 

50 ml para1 litro de 

água 

3 copos de iogurte para 8 

litros de água 
Diária 

Diluir 3 copos de iogurte em 8 litros de água (balde 

preto). 

Deve aplicar-se com pano ou mopa após a 

lavagem com PRODY LOIÇA. 

Deve enxaguar-se no final da aplicação de 

lavagem e desinfeção. Não misturar com outros 

produtos, nomeadamente produtos amoniacais. 

LIMPEZA DE 
VIDROS E 
SUPERFÍCIES 
VIDRADAS 

MULTIWINDOWS 
Limpa Vidros 

(Prodyalca) 
 

(código o interno 20110023) 

Puro Pulverização 
Sempre que 

necessário 

Em vidros e espelhos: com a ajuda de um 

pulverizador aplica-se o produto na vertical 

limpando com papel oficina. 

Em superfícies vidradas: usar papel oficina 

humedecido com limpa vidros e posteriormente 

passar a superfície com papel seco. 
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SAS_Im0126_01 

Superfícies a limpar Produto a utilizar 
Quantidade de produto 

Periodicidade Modo de aplicação 
Concentração Quantidade a 

utilizar 

LIMPEZA DE CHÃO, 

PAREDES DE 

BALNEÁRIOS E 

CASAS DE BANHO 

 
 PRODYFLOOR LIMÃO  
DETERGENTE LAVA TUDO  

(Prodyalca)  
(código interno 20090001)  

2 a 5 tampas por 5 l 
de água 

4 a 8 tampas por    8 
litros de água (balde) 

Três vezes por dia e 
sempres que 

necessário 

Diluir o produto em 8 litros de água, e fazer a 
lavagem geral dos vestiários, salas e sanitários 
(ex. pavimentos) 
 

PRODYCREME  
(Prodyalca) 

(código interno 20110027) 
Utilizar puro Por aplicação direta 

Três vezes por dia e 
sempres que 

necessário 

Creme de limpeza biodegradável para limpeza 
de superfícies difíceis. Desenvolvido para a 
lavagem de casa de banho, lavatórios, 
banheiras, torneiras, azulejos, etc.  
Aplicar diretamente o Prodycreme sobre as 
superfícies a limpar. Passar com um pano ou 
esponja húmida e enxaguar. 

DESINFEÇÃO DE 

CHÃO, PAREDES DE 

BALNEÁRIOS E 

CASAS DE BANHO 

Lixívia Javel 
(Lixivia)  

(AJOliveira)  
 (código interno 20110003) 

2/3 copo de iogurte 

por 5 litros de água 

 

 

2 copos de iogurte por 8l 
de água  

Três vezes por dia e 
sempres que 

necessário  

Diluir 2 copos de iogurte em 8 litros de água 
(balde preto) e aplicar com pano ou mopa. 
Deve aplicar-se após a lavagem com PRODY 

CREME e ou PRODYFLOOR LIMÃO. 

Deve enxaguar-se no final da aplicação de 

lavagem e desinfeção. Não misturar com 

outros produtos, nomeadamente produtos 

amoniacais. 

LIMPEZA E 

DESINFEÇÃO DE 

JOGOS OU 

BRINQUEDOSQUE 

POSSAM SER 

LAVADOS POR 

IMERSÃO 

 

DMU – 100 Mistolin 
 (Prodyalca) 

 (tipo D10) 

(código interno 20090013) 

3%  em água 

2 copo de iogurte / 10 

litros de água 

(balde) 

Efetuar diariamente 
(J. Infantil) e 

(Creche) ou sempre 
que necessário 

(após cada 
utilização) 

Diluir 2 copo de iogurte de produto em 10 litros 

de água (balde preto). Colocar os brinquedos 

nesta solução. Deixar atuar durante 5 a 10 

minutos. Passar por água limpa e secar. 

Nunca misturar com outros produtos. 
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SAS_Im0126_01 

Superfícies a limpar Produto a utilizar 

Quantidade de produto 

Periodicidade Modo de aplicação 

Concentração Quantidade a 
utilizar 

LAVAGEM DAS 
MÃOS 

GEL PARA LAVAGEM DE MÃO 
(Sanissimo)  

(código interno 21010002) 
 Doseador manual Diariamente sempre 

que necessário 

Molhar as mãos com água corrente. Aplicar o 

produto puro esfregando bem. Passar por água 

limpa. (Casas de banho das crianças e pessoal).  

LAVAGEM DAS 
MÃOS 

SABONETE LIQUIDO NEUTRO  
(Sanissimo) 

(código interno 20100009) 

 Doseador manual Diariamente sempre 
que necessário 

Aplicar uma ou duas doses de produto nas 

mãos. Lavar com água morna. Enxaguar e secar 

bem as mãos com papel. Para ter uma boa 

Higiene é necessário secar bem as mãos. 

(Cozinhas) 

DESINFECTAR AS 
MÃOS 

 

GEL DESINFETANTE DE MÃOS À BASE DE 

ÁLCOOL 
 (Sanissimo) 

(código interno) 20100010) 

 Doseador manual Diariamente sempre 
que necessário 

 
 O produto é utilizado puro, cerca de 3 ml por 

desinfeção, de preferência com as mãos 

secas. Na desinfeção higiénica deve-se deixar 

atuar 30 segundos  

. 
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SAS_Im0126_01 

Superfícies a 
limpar Produto a utilizar 

Quantidade de produto 
Periodicidade Modo de aplicação 

Concentração Quantidade a 
utilizar 

LIMPEZA E 
DESINFEÇÃO DE 
ARMÁRIOS 
FRIGORIFICOS 

DMU – 100 Mistolin 
  (Prodyalca) 
(tipo D10) 

(código interno 20090013) 

 3% de produto/ 750 

ml de água 

 (pulverização) 

14 ml de produto / Frasco 

pulverizador de 750ml a 

1l de capacidade (duas 

tampas de produto) 

Após cada utilização 

            ou/e 

Sempre que 

necessário 

Para lavar e desinfetar armários frigoríficos, 

colocar água até ao bordo inferior do frasco 

pulverizador, e adicionar duas tampas do 

produto. 

Pulverizar as superfícies e deixar atuar 5 a 10 

minutos. 

Limpar com papel absorvente (rolo oficina). 

Enxaguar as superfícies de preparação de 

alimentos com água limpa e deixar secar ao ar 

(não misturar com outros detergentes, e utilizar 

na ausência de alimentos). 

LIMPEZA E 
DESINFEÇÃO 
DAS MESAS DE 
TRABALHO, DE 
REFEIÇÕES 
E CADEIRAS 

DMU – 100 Mistolin 
  (Prodyalca) 
(tipo D10) 

(código interno 20090013) 

 3% de produto/ 750 

ml de água 

 (pulverização) 

14 ml de produto / Frasco 

pulverizador de 750ml a 

1l de capacidade (duas 

tampas de produto) 

Após cada utilização 

            ou/e 

Sempre que 

necessário 

Para lavar e desinfetar as mesas de trabalho e 

refeições colocar água até ao bordo inferior do 

frasco pulverizador, e adicionar duas tampas do 

produto. 

Pulverizar as superfícies e deixar atuar 5 a 10 

minutos. 

Limpar com papel absorvente (rolo oficina). 

Enxaguar as superfícies de preparação de 

alimentos com água limpa e deixar secar ao ar 

(não misturar com outros detergentes, e utilizar 

na ausência de alimentos). 
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SAS_Im0126_01 

Superfícies a limpar 

 
Produto a utilizar 

Quantidade de produto 

Periodicidade Modo de aplicação  

Concentração Quantidade a 
utilizar 

LAVAGEM MECÂNICA DA 
LOUÇA 

 
DETERGENTE LIQUIDO PARA 
LAVAGEM MECÂNICA LOUÇA 

(Sanissimo)  
(código interno 20010014) 

4 a 10 gr. Por litro Doseador automático  Diária  Lavagem automática 

SECAGEM MECÂNICA DA 
LOUÇA 

 
SECANTE CONCENTRADO 
NEUTRO PARA LAVAGEM 

MECÂNICA DE LOUÇA 
 (Sanissimo) 

(código interno 20010026) 

 
 0,4 a 0,8 g/l.  

 

Doseamento 
automático 

Diária  Lavagem automática 

REMOÇÃO DE CALCÁRIO 
DAS MÁQUINAS DE LAVAR 

PRODYCAL DM 
Desincrustante ácido para uso em 

máquinas de lavar loiça 

(Prodyalca) 

 

(código interno 20030016) 

De 10% a 40% 
200 ml por 1 litro de 

água (1copo e ½ de 

iogurte por litro de 

água) 

Sempre que 

necessário  

(mínimo uma vez 

por mês) 

Limpar a máquina e remover todas as sujidades 

orgânicas. Encher a máquina com água limpa. 

Introduzir o Descalcificante com concentração 

entre 10 a 40% no tanque de lavagem. Desligar os 

doseadores de detergente e de secante. Ligar a 

máquina durante 20 minutos. Desligar a máquina. 

Verificar a remoção de calcário. Inspecionar o 

tanque de enxaguamento. Se necessário pulverizar 

as paredes com solução de 12%. (um copo de 

iogurte de produto por 1 litro de água). Escovar. 

Despejar a máquina e encher com água limpa. 

Ligar a máquina durante 10 minutos sem 

produtos. Despejar a máquina e ligar o sistema de 

doseamento.  

Manusear o produto com luvas. 
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SAS_Im0126_01 

Superfícies a limpar Produto a utilizar 
Quantidade de produto 

Periodicidade Modo de aplicação 
Concentração Quantidade a 

utilizar 

LAVAGEM E DESINFEÇÃO DE 
FRUTAS E LEGUMES.  
 
DESINFEÇÃO MANUAL 

  DESINFECTANTE LIQ QUAL ALIM 
CLORADO E OXIDANTE PARA 

MAQUINA DE DESINFECÇAO DE 
LEGUMES 
(Sanissimo)  

 (código interno 20090010) 

Aplicar na dosagem 
de 10ml de produto  
por 1 litro de água  

 

+/- 1 colher de sopa de 
produto / 15 l de água 

ou seja 1/2 a 3/4 de 
copo de iogurte / tina 
de água ( +/- 90 litros )  

Em cada operação 
de lavagem e 

desinfeção 
 

Anteceder a operação de desinfeção com uma 
boa pré-lavagem das frutas e vegetais, na "zona 
suja" do sector de lavagem e desinfecção de frutas 

e legumes. 
 
Mergulhar os vegetais na solução desinfetante 
durante o tempo estipulado para cada tipo de 
alimento (ver procedimentos de lavagem e 
desinfeção de frutas e legumes). 
Enxaguar abundantemente com água potável e: 
-consumir de imediato, ou 
-guardar no frigorífico dos legumes desinfetados, 
em recipientes bem lavados e desinfetados e de 
preferência com tampas ou cobertos com película. 

MAÇANETAS DE PORTAS, 
CORRIMÕES 

PRODY LOIÇA 
(Prodyalca) 

(código interno 20050001) 

1 a 10 % por 1 litro 
de água 

1,5 Copos de iogurte 
para 8 litros de água 

 
 

Quatro vezes por 
dia ou sempre que 

necessário 

Lavar as maçanetas e corrimões com solução de 
Prody Loiça na diluição de 1,5 copos de iogurte de 
PRODY LOIÇA em 8 litros de água (balde preto). 
Após a lavagem encher o pulverizador com a 
solução de duas pastilhas para 8 litros de água e 
posteriormente pulveriza as maçanetas com esta 
solução e deixar secar ao ar. 

Tabs Chlorine Sutter; 
DPD 80 ; 

 (desinfetante) 
(código interno 25030003) 

Uma pastilha por 5 
litros de água 

Fazer uma solução de 
desinfeção com duas 

pastilhas para 8 de água 
(balde preto) 

MESAS E CADEIRAS, 
BANCADAS DA COZINHA 

PRODY LOIÇA 
(Prodyalca) 

(código interno 20050001) 

1 a 10 % por 1 litro 
de água 

1,5 Copos de iogurte 
para 8 litros de água 

 
 

Após cada 
utilização 

Lavar as mesas e cadeiras com solução de Prody 
Loiça na diluição de 1,5 copos de iogurte de 
PRODY LOIÇA em 8 litros de água (balde preto). 
Após a lavagem encher o pulverizador com a 
solução de duas pastilhas para 8 litros de água e 
posteriormente pulveriza as cadeiras e cadeiras. 
Deixar atuar durante 5 minutos e secar com papel 
rolo oficina. 

Tabs Chlorine Sutter; 
DPD 80 ; 

 (desinfetante) 
(código interno 25030003) 

Uma pastilha por 5 
litros de água 

Fazer uma solução de 
desinfeção com duas 

pastilhas para 8 de água 
(balde preto) 
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Superfícies a limpar Produto a utilizar 
Quantidade de produto 

Periodicidade Modo de aplicação 
Concentração Quantidade a 

utilizar 
Material Lúdico externo: 
- casas, 
- brinquedos,… 

PRODYLOIÇA 
(Prodyalca) 

(detergente para lavar loiça à mão) 

(código interno 20050001) 

1 a 10  gr por 1 litro 

de água 
1/2 a 1 copo de iogurte 

para 10 litros de água 

Efetuar 

diariamente 

(J. Infantil) e 

(Creche) ou 

sempre que 

necessário 

(após cada 

utilização) 

Diluir ½ a 1 copo de iogurte de PRODYLOIÇA em 

10 litros de água (balde preto). 

Para lavar todas as superfícies.  

Material Didático: 
- canetas, 
- recipientes de tinta e 
cola,… 

DMU – 100 Mistolin 
 (Prodyalca) 

(tipo D10) 

(código interno 20090013) 

De 10 ml de 

produto/ 750 ml de 

água 

 (pulverização) 

10 ml de produto / 

Frasco pulverizador de 

750ml a 1l de 

capacidade (uma a duas 

tampas ou uma dose do 

doseador  de produto) 

Efetuar 

diariamente 

(J. Infantil) e 

(Creche) ou 

sempre que 

necessário 

(após cada 

utilização) 

Para lavar e desinfetar material didático colocar 

água até ao bordo inferior do frasco pulverizador, 

e adicionar uma a duas tampas dose do produto. 
Pulverizar o material e deixar atuar 5 a 10 

minutos. 

Limpar com papel húmido absorvente (rolo 

oficina). (não misturar com outros detergentes). 

Berços, espreguiçadeiras, 
colchões 

DMU – 100 Mistolin 
  (Prodyalca) 
(tipo D10) 

(código interno 20090013) 

 3% de produto/ 

750 ml de água 

 (pulverização) 

14 ml de produto / 

Frasco pulverizador de 

750ml a 1l de 

capacidade (duas 

tampas de produto) 

Efetuar 

diariamente 

(J. Infantil) e 

(Creche) ou 

sempre que 

necessário 

(após cada 

utilização) 

Para lavar e desinfetar as mesas de trabalho e 

refeições colocar água até ao bordo inferior do 

frasco pulverizador, e adicionar duas tampas do 
produto. 
Pulverizar as superfícies e deixar atuar 5 a 10 

minutos. 

Limpar com papel absorvente (rolo oficina). 

Enxaguar as superfícies de preparação de 
alimentos com água limpa e deixar secar ao ar 
(não misturar com outros detergentes, e utilizar 
na ausência de alimentos). 

Almofadas, roupas Produtos de lavandaria Doseamento 

automático  

Doseamento 

automático 

Diariamente ou 

sempre que 

necessário 

Sistema automático de lavagem em máquinas de 

lavar da Lavandaria Central 

 Mesas para muda de 
fraldas 

Álcool a 72%   Puro Puro Após cada 

utilização 

Pulverizar a mesa com álcool, espalhar com papel 

absorvente e deixar secar ao ar. 


