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Acerca da Diversey® 
A Diversey protege e cuida das pessoas todos os dias. A Diversey tem sido e será sempre precursora em inovar e simplificar 
a vida. Disponibilizamos tecnologias revolucionárias de higiene e limpeza que proporcionam confiança aos clientes de 
todos os setores onde atuamos, incluindo empresas de limpeza, clínicas de saúde, hotelaria, supermercados e varejo e 
alimentação, além de indústria de bebidas e alimentos.

A Diversey fornece produtos, aplicações e serviços de higienização e manutenção que integram, com eficiência, químicos, 
equipamentos e programas de sustentabilidade. Ancorada em mais de 94 anos de experiência e conhecimento, 
protegemos os negócios de nossos clientes, contribuindo para melhorias de produtividade, redução de risco, redução de 
custos e proteção da marca. Tudo o que fazemos tem por base a evidente convicção de que a higiene e a limpeza são 
elementos essenciais da vida, pelo que desempenhamos um trabalho vital.

Acerca deste Guia 
Este guia fornece uma visão geral das capacidades da Diversey para o fornecimento de produtos de limpeza, máquinas 
TASKI®, utensílios de limpeza e formação.

Uma breve descrição da SARS-CoV-2 (Coronavírus), as suas características e medidas de prevenção para evitar o contágio.  
Indicações para as pessoas que integram equipes de limpeza com a recomendação dos equipamentos de proteção 
individual EPIs a serem utilizados.

Também contém:

• Orientações gerais para  os tipos de EPI’s num cenário de pandemia

• Indicações para apoiar as operações de limpeza e desinfeção ao reabrir um estabelecimento, no caso de existir um
risco potencial:

• Medidas de higienização necessárias para reabrir um estabelecimento

• Superfícies críticas de contato frequente a serem desinfetadas antes e durante a abertura, no caso de existir um
risco potencial.

Quando a
higiene e a limpeza
são parte das nossas vidas, 

todos construímos e vivemos num

Mundo melhor
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Estamos aqui para apoiar o seu negócio 
Trabalhamos em conjunto para criar um ambiente mais seguro, limpo e saudável para as suas instalações; sejam 
restaurantes, ambientes de educação, escritórios, hotéis, motéis, academias, áreas comerciais. As nossas soluções e 
programas são desenvolvidos para ressaltar a qualidade do serviço, segurança e cuidado tanto dos colaboradores como 
clientes. As nossas soluções integram produtos, processos, treinamento e sistemas de redução de riscos, melhoria de  
resultados e redução de custos.

Sistemas químicos  
exclusivos

Soluções de dosagem inovadoras, 
econômicos e sustentáveis e produtos 
de higienização para todas as áreas e 

necessidades.

A última geração  
de máquinas de limpeza

Desenvolvidas para oferecer uma 
limpeza de excelência e custos 

operacionais reduzidos, as máquinas 
TASKI usam menos água, produtos 
químicos e são feitas para ter um 

maior tempo de vida útil. 

Materiais para apoio  
e treinamento

Procedimentos de limpeza e 
treinamento de funcionários para 

novos sites ou treinamentos periódicos.

Amplo portfólio de produtos
A Diversey oferece uma ampla gama de produtos que 

abrange todas as aplicações.

Autolavadoras  
TASKI swingo 

Desde pequenas, compactas de operação a pé até 
grandes máquinas de operação a bordo, as TASKI 
swingo proporcionam um nível de desempenho 

único para diversos setores e aplicações. Resultados 
de limpeza excepcionais entregando um piso limpo 

e seco. Perfeitas para serem utilizadas com 
os discos Twister™. 

Formação
Ajudamos a alcançar os mais

elevados padrões de higienização com os
nossos treinamento

Sistemas de dosagem
Designs exclusivos e patenteados

oferecem benefícios incomparáveis de
segurança, simplicidade, desempenho

e controle de custos.

Monodiscos  
TASKI ergodisc

Equipamentos monodiscos nas versões de baixa e de 
alta velocidade para todas as aplicações, incluindo a 
limpeza profunda e a manutenção diária. Perfeitos 

para a utilização com discos Twister ™. 

Materiais
Fornecemos materiais para

garantir os procedimentos de
higiene adequados.
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Mop the floor with the 
leading edge of the mop 
starting at the furthest 
point from the exit, 
following a figure of 8 
motion.  For tough stains 
apply extra pressure to 
mop head using the ball 
of your foot.

Golden Rules

1. Always dispose the soiled mops
and replace them with clean 
ones after each room.

2. Always start from the cleanest 
area before moving on to a more
dirty area.

1
Take the Versa 
bottle and fill up 
to the line with 
clean water.

2
Screw on the bottle 
lid and place the 
solution bottle into 
the holder. Twist 
clockwise to lock the 
bottle in position.  
Pump the black 
plunger in the bottle 
lid several times.

3

6

Take the mop and 
place it underneath 
the Versa mop 
frame (logo side 
facing up). 

When mop is 
soiled, remove from 
the mop head by 
stepping on the 2 
edges of the mop.  
With both hands, 
pull the handle 
upwards to release 
the mop.

Press the 
dispensing button 
at the top of the 
mop handle to 
dispense solution 
evenly along the 
entire length of 
the floor tool.

How to Use TASKISUM PRIMED Single Use Microfibre Mops with VersaPlus Spray         
Mop Tool

Place the mop head 
sideways across the 
mop and lift off the 
floor. Place in the 
refuse bin.

7

Programas de Higienização
Faça o gerenciamento do seu

programa de higiene para que esteja em 
conformidade com as normas dos orgãos reguladores. 

Os nossos especialistas
podem te ajudar.
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Características SARS-CoV-2 (Coronavirus)

O que é a COVID-19 
As infecções respiratórias agudas são uma das principais causas de doença e de mortalidade por doenças infecciosas
em todo o mundo, afetando particularmente as populações mais jovens e as mais idosas nos países de baixo e
médio rendimento. Essas infecções, geralmente causadas por vírus ou, em menor escala, infecções mistas (viral e
bacteriana), são, por norma, contagiosas e propagam-se rapidamente.

Recomendações com o surto
Durante a ocorrência de um surto, as pessoas são aconselhadas a lavar frequentemente as mãos com água e 
sabonete líquido ou a desinfetar as mãos com um antisséptico de base alcoólica. A higiene das mãos deve ser feita 
preventivamente por todas as pessoas, independentemente de desenvolverem os sintomas ou não. O uso de máscaras 
também é recomendado a todos. 

As superfícies de contato frequente devem ser mantidas limpas e desinfetadas. As pessoas com sintomas ou com 
problemas respiratórios devem ser avaliadas e deixar os seus postos de trabalho e só retornar 72h após o fim dos 
sintomas ou pelo menos 7 dias após o início dos sintomas.

Os principais sintomas da COVID-19 são febre, dificuldades respiratórias e tosse, mas nem sempre estes sintomas se 
verificam. Por vezes, arrepios, dores musculares, dores de cabeça, dores de garganta e perda de sabor ou cheiro também 
podem ser sintomas da COVID-19.

Sintomas
A maioria das pessoas que são vítimas de infecções respiratórias agudas tais como pneumonia, SARS-CoV, MERS-CoV
e outras, desenvolvem com elevada frequência problemas respiratórios, falta de ar, febre e tosse.

Como se transmite entre pessoas 
Apesar do conhecimento sobre as formas de transmissão estar em constante evolução, as evidências atuais indicam que, 
nas infecções respiratórias agudas, incluindo a COVID-19, a principal forma de contágio é através das gotículas expelidas 
através da tosse e dos espirros. A transmissão através do contato com superfícies contaminadas (incluindo contaminação 
das mãos seguida de autocontaminação) pelas gotículas depositadas nas superfícies e na roupa pode igualmente ocorrer.

A transmissão entre usuários, clientes ou pacientes e as outras pessoas, incluindo cuidadores e prestadores de serviços, 
tem sido amplamente observada neste tipo de doenças. Por isso, algumas instalações têm que fechar quando ocorrem 
surtos epidêmicos ou pandemias.

Por gotículas 

Quando as pessoas infectadas tossem, 
espirram ou falam 

Contato 

Superfícies e objetos contaminados 

Como a SARS-CoV-2 se propaga para as pessoasComo a SARS-CoV-2 se propaga para as pessoas

Transmissão  
pessoa a pessoa
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Higiene das mãos
Devemos ter uma higiene das mãos cuidadosa com o objetivo de interromper a transmissão da doença a outras pessoas. A 
higiene das mãos deve ser realizada imediatamente quando chegar ao local de trabalho, depois de tocar em uma superfície 
contaminada e depois de ter estado em contato com outras pessoas.
• Lavar as mãos com água e sabonete líquido. Não há procedimento mais eficaz do que a lavagem das mãos. A lavagem

tradicional é bastante eficaz na remoção de sujidade e de germes.
• Desinfetar as mãos com uma solução a base de álcool caso não seja possível a lavagem ou como medida de prevenção

adicional. Uma solução a base de álcool elimina os microrganismos mas mãos mas não retira a sujidade. Se as mãos
estiverem sujas terá que ser feita uma lavagem completa das mãos.

Cobrir o nariz e boca com um lenço quando tossir ou espirrar e descartar o lenço. Realizar uma higienização das mãos após 
descartar o lenço. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca quando as mãos não estiverem higienizadas.
• Evitar contato com pessoas infectadas e usar máscara.
• Descartar as máscaras descartáveis após a sua utilização, não compartilhar máscaras e realizar a higienização das mãos.
• Descartar equipamentos de proteção individual descartáveis (EPI’s) depois da utilização e realizar a higienização das mãos.
• Recolher o equipamento de proteção individual (EPI’s) reutilizável (p.ex. aventais) protegidos por um saco, levar para a

lavanderia para tratamento e realizar a higienização das mãos.

Recomendações de higiene para limpeza / desinfeção reforçadas:
• Colocar em prática um protocolo de limpeza e desinfecção de superfícies recorrendo a desinfetantes com eficácia

comprovada e usando-os de forma a reforçar a segurança dos operadores e das superfícies.
• Limpar as áreas não contaminadas pelo SARS-CoV-2 (coronavírus) antes de proceder para a limpeza das áreas

contaminadas.
• Dar especial atenção à limpeza e desinfecção de superficies de  alto contato, tais como maçanetas, corrimãos, descargas,

torneiras, interruptores, etc.
• Remover o equipamento de proteção individual (EPI) apenas em áreas limpas e não apoiá-lo em nenhum lugar. O EPI

reutilizável deve ser  LIMPO e desinfetado antes da reutilização e o descartável deve ser descartado após a utilização.
• Depois de utilizados, os panos de limpeza não descartáveis devem ser colocados EM SACOS E ENCAMINHADOOS À

LAVANDERIA.

Medidas de prevenção
As instruções a seguir, visam promover a segurança individual e coletiva das pessoas em contexto de
surto e devem ser seguidas por todos durante a existência de o risco de propagação da doença.

Instruções para colaboradores que executam a limpeza
Higiene das mãos – Lavar cuidadosamente as mãos com água e sabonete líquido ou usar uma solução a base de álcool antes 
de colocar o equipamento de proteção individual.
• As equipes de limpeza devem ter precauções adicionais, tais como EPI’s, que inclui um avental com mangas e luvas. As

máscaras e as protecções faciais só são necessárias se houver a probabilidade de ocorrência de respingos no rosto durante a
limpeza (como nos procedimentos de limpeza de reforço).

• Se o equipamento de proteção individual ficar contaminado, retirar e substituir por um equipamento novo/limpo.
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Decisão das autoridades locais
Em caso de pandemia, as autoridades podem tomar a decisão de fechar estabelecimentos como forma de reduzir o nível 
de propagação da doença. Isto significa que as instalações ficarão completamente fechadas durante um determinado 
período de tempo que pode chegar a várias semanas ou meses.

Procedimento antes de abrir
As orientações para o SARS e agora para o SARS-CoV-2 estão concentradas em evitar o risco de ter áreas contaminadas 
com vírus ativos e garantir que os funcionários e clientes possam entrar com segurança no estabelecimento e iniciar as 
rotinas normais no trabalho ou no lazer, como antes da pandemia.
É muito importante manter a sequência das duas etapas, ao utilizar estes os procedimentos de limpeza. A escolha da 
metodologia de 1 ou 2 passos é diretamente afetada pelo produto com que se fará a higienização.
Metodologia de 2 passos:
•  Passo 1 – Limpar as superfícies. A limpeza deve ser feita seguindo a metodologia  habitual, tendo em mente que os

operadores devem desempenhar este trabalho com os necessários, uma vez que o risco de contaminação pode ainda
existir.

• Passo 2 – Desinfetar as superfícies de contato com um desinfetante eficaz. Esta prática deve ser mantida após a
reabertura, caso o risco de contaminação persistir.

Metodologia de 1 passo:
• Limpar e desinfetar as superfícies com um detergente desinfetante com eficácia comprovada.  Reforçar a desinfecção

nas superfícies de maior contato. Tal como na metodologia anterior, os operadores devem desempenhar este trabalho
com os necessários.

Princípios gerais de limpeza: 
• Limpar as áreas das mais altas para as mais baixas.
• Começar na  áera mais afastada da porta e ir recuando em direção à porta.( DO FUNDO PARA A FRENTE)
• Limpar as áreas molhadas/úmidas para as áreas secas.
• Mantenha um fluxo regular de limpeza, seguindo, por exemplo, os ponteiros do relógio de modo a garantir que nenhu-

ma área fique por limpar.

Indicações de apoio para a reabertura de uma instalação, após o 
fechamento - limpeza e desinfecção

As páginas seguinte irão fornecer orientações para limpeza e desinfeção para 
a maioria das instalações
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Boas práticas de limpeza
Se, após a reabertura, o risco de contaminação ainda persistir, aumente a frequência da limpeza tal como recomendado 
pela ANVISA  e órgãos competentes  para o seu setor de atividade. Máscaras, óculos e ou protetores faciais e aventais 
deverão ser usados. A limpeza de instalações, nestas circunstâncias, deve ter em conta os seguintes aspectos:
• Tenha o cuidado de  LIMPAR e desinfetar todas as superfícies de contato frequente nas  áreas de trabalho, nos

banheiros e nas áreas de público.
• Disponibilize LAVATÓRIOS E OU  DISPENSADORES COM solução alcoólica na entrada do edifício e em locais de maior

TRÁFEGO de pessoas. Em instalações médicas, devem ser disponibilizadas máscaras para os pacientes; mas, em
estabelecimentos não ligados ao setor da saúde, podem optar por disponibilizar máscaras gratuitamente.

• Limpe e desinfete frequentemente as áreas públicas, assim como as máquinas e os utensílios de limpeza ( várias
vezes ao dia até de hora em hora, dependendo do TRÁFEGO de pessoas nas instalações).

Limpeza e desinfecção de superfícies frequentemente tocadas em públicas
Superfícies frequentemente tocadas (maçanetas, interruptores, botões de elevadores, torneiras, corrimãos, balcões, mesas 
de refeição, recantos das escadas, mobiliário de áreas  de público, equipamento de ginásios, etc.) devem ser LIMPOS e 
desinfetados  regularmente.  
Disponibilize aos seus funcionários PRODUTOS PARA A HIGIENIZAÇÃO das mãos e para as superfícies.

Limpeza e desinfeção – recomendações adicionais
As recomendações que irá encontrar destinam-se a promover a segurança das pessoas em caso de surto e devem ser 
seguidas por todos os estabelecimentos das áreas afetadas, contribuindo para eliminar a propagação do vírus de pessoa 
para pessoa.
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Instruções para as equipes de limpeza
A Diversey identificou os diferentes programas mais críticos de limpeza reforçada. Estes estarão disponíveis para apoiar as 
equipes de limpeza a realizar a sua indispensável atividade de limpeza antes da reabertura da instalação.
Os métodos de limpeza são baseados em metodologias atuais, complementadas por um aumento da segurança em 
matéria de higiene, através de um passo final de desinfecção da superfície de contato frequente.
Estas práticas de limpeza e desinfecção foram criadas e reforçadas para apoiar o processo de abertura das instalações.

Programas de desinfecção e limpeza
A Diversey recomenda a limpeza e desinfecção intensiva de todas as áreas e um cuidado redobrado caso haja registro
da presença de pessoas infectadas antes do fechamento das instalações. Dar também especial atenção
à limpeza e desinfecção de superfícies frequentemente tocadas.

Serviços de Alimentação (Food Service) Page

Restaurantes, bares, refeitórios de escola, cantinas 9
Banheiros públicos, vestiários 10
Cozinhas 11

Supermercados (Retail) Page

Cozinha 18
Restaurantes, bares 19
Banheiros públicos, vestiários 20
Áreas públicas 21

Hotelaria Page

Quartos de hóspedes 12
Cozinhas 13
Banheiros públicos, vestiários 14
Área de ginástica, piscina 15
Recepções, halls 16
Lavanderias 17

Edifícios, p.ex. escritórios, escolas, universidades Page

Auditórios, salas de aula, salas de reuniões, escritórios e bibliotecas 22
Banheiros públicos, vestiários 23
Áreas de ginástica, piscinas 24
Recepções, halls, escadas 25
Pavilhões esportivos 26
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Detergente secante para lavagem 
mecânica de louça

Limpador de vidro

Limpador de máquina de café Limpador de piso

Limpador de leite de máquina
de café

Limpador de uso geral

Detergente desinfetante de uso 
geral

Detergente desinfetante

Higienização de superfícies:

Serviços de Alimentação: Restaurantes, bares, cafeterias e refeitórios

Panos e fibras Rodo/MOP Autolavadora

Seleção de máquinas e utensílios de limpeza:

Guia de limpeza e desinfecção
Instruções de limpeza com um passo extra de desinfecção para os principais pontos de contato

Proteções e separadores
em acrílico Cadeiras e poltronas

Maçanetas e puxadores Mesas

Dispensers de produto Menús e Cartas

Bandejas Caixa registradora e 
máquinas de cartão

Recipientes de condimentos Monitores touchscreen

Interruptores

Desinfecção de pontos de contato frequente
Para o desinfetante apropriado contate o seu representante de 
vendas da Diversey
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Serviços de Alimentação: Banheiros públicos, vestiários

Higienização de superfícies:
Limpador de vidro

Limpador de superfícies
para banheiros

Limpador e desinfetante

Removedor de fungos

Limpador de creme

Sabonete Limpador de banheiro

Seleção de máquinas e utensílios de limpeza:

Guia de limpeza e desinfecção
Instruções de limpeza com um passo extra de desinfecção para os principais pontos de contato

Maçanetas e puxadores Armários

Interruptores Mesas

Dispensers de produto Bancos

Torneiras, chuveiros Cestos de lixo

Sanitários (assento, tampa e 
parede)

Panos e Fibras Rodo/MOP

Desinfecção de pontos de contato frequente
Para o desinfetante apropriado contate o seu representante de 
vendas da Diversey

AutolavadoraBorrifador
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Guia de limpeza e desinfecção
Instruções de limpeza com um passo extra de desinfecção para os principais pontos de contato

Higienização de superfícies:
Detergente de uso geral Detergente secante para lavagem 

mecânica de louça

Limpador de vidro

SaboneteDesinfetante de limpeza

DescalcificanteDesincrustante para forno, grelha 
e chapa

DesengorduranteDetergente para lavagem manual 
de louça

Serviços de Alimentação: Cozinha

Seleção de máquinas e utensílios de limpeza:

Maçanetas e puxadores Áreas de maior contato com 
as mãos

Interruptores Torneiras

Dispensers de produto Utensílios de cozinha

Superfícies de contato 
direto com alimentos e 
equipamentos

Monitores touchscreen

Panos e 
Fibras

Rodo/MOP

Polidor Inox

Desinfecção de pontos de contato frequente
Para o desinfetante apropriado contate o seu representante de 
vendas da Diversey

Autolavadora
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Hotelaria: Quartos

Higienização de superfícies:

Limpador de banheiro Limpador de piso

Limpador de uso geral Removedor de fungos

Limpador de vidro Limpador de creme

Polimento de madeira

Limpador de superfícies
para banheiros

Sabonete

Guia de limpeza e desinfecção
Instruções de limpeza com um passo extra de desinfecção para os principais pontos de contato

Maçanetas e
puxadores

Poltronas e braços 
de cadeiras

Lavatório do 
banheiro

Interruptores Comando do Ar 
Condicionado Mesas

Dispensers de 
produto Controles remotos Minibar

Puxadores dos 
móveis Telefone Cofre

Sanitários 
(assento, tampo 
e parede)

Acessórios do 
quarto (chaleiras, 
ferro de engomar, 
secador, etc.)

Corrimão da 
varanda

Interruptores 
de lâmpadas

Torneiras e 
manípulos da casa 
de banho, chuveiro

Máquina de 
café

Seleção de máquinas e utensílios de limpeza:

Panos Rodo/MOP

Desinfecção de pontos de contato frequente
Para o desinfetante apropriado contate o seu representante de 
vendas da Diversey

Borrifador
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Higienização de Superfícies:
Detergente de uso geral Detergente secante para lavagem 

mecânica de louça

Polidor InoxLimpador de vidro

SaboneteDesinfetante de limpeza

DescalcificanteDesincrustante para forno, grelha e          
chapa

DesengorduranteDetergente para  lavagem manual 
de louça

Hotelaria: Cozinha

Guia de limpeza e desinfecção
Instruções de limpeza com um passo extra de desinfecção para os principais pontos de contato

Maçanetas e puxadores Áreas de maior contato com 
as mãos

Interruptores Torneiras

Dispensers de produto Utensílios de cozinha

Superfícies de contato 
direto com alimentos e 
equipamentos

Monitores touchscreen

Panos e fibras Rodo/MOP

Seleção de máquinas e utensílios de limpeza:

Desinfecção de pontos de contato frequente
Para o desinfetante apropriado contate o seu representante de 
vendas da Diversey

Autolavadora
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Hotelaria: Banheiros públicos, vestiários

Higienização de superfícies:
Limpador de vidro

Limpador de superfícies
para banheiros

Limpador e desinfetante

Removedor de fungos

Limpador de creme

Sabonete Limpador de banheiro

Seleção de máquinas e utensílios de limpeza:

Guia de limpeza e desinfecção
Instruções de limpeza com um passo extra de desinfecção para os principais pontos de contato

Maçanetas e puxadores Armários

Interruptores Mesas

Dispensers de produto Bancos

Torneiras, chuveiros Cestos de lixo

Sanitários (assento, tampa e 
parede)

Panos e Fibras Rodo/MOP

Desinfecção de pontos de contato frequente
Para o desinfetante apropriado contate o seu representante de 
vendas da Diversey

AutolavadoraBorrifador
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Higienização de Superfícies:
Limpador de uso geral Limpador de vidro

Limpador de superfícies
para banheiros

Limpador de banheiro

Hotelaria: Área de ginástica, piscinas

Guia de limpeza e desinfecção
Instruções de limpeza com um passo extra de desinfecção para os principais pontos de contato

Maçanetas e puxadores Bebedouros

Interruptores Apoios e assentos dos 
equipamentos

Dispensers de produto

Panos e fibras Rodos/MOP

Seleção de máquinas e utensílios de limpeza:

Desinfecção de pontos de contato frequente
Para o desinfetante apropriado contate o seu representante de 
vendas da Diversey

AutolavadoraBorrifador
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Hotelaria: Recepções, halls, escadas

Higienização de Superfícies:

Limpador de vidro Limpador de piso

Guia de limpeza e desinfecção
Instruções de limpeza com um passo extra de desinfecção para os principais pontos de contato

Rodos/MOPPanos e fibras

Maçanetas e 
puxadores Mesas Botões de 

elevadores

Interruptores Telefones Máquinas de 
Vending

Dispensers de 
produto Corrimãos Bebedouros

Áreas em 
contato com  
as mãos

Cestos de lixo

Cadeiras

Caixa 
registradora 
Máquinas de 
cartão

Seleção de máquinas e utensílios de limpeza:

Desinfecção de pontos de contato frequente
Para o desinfetante apropriado contate o seu representante de 
vendas da Diversey

Autolavadora
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Higienização de Superfícies:

Limpador de vidro Limpador de piso

Hotelaria: Lavanderias

Guia de limpeza e desinfecção
Instruções de limpeza com um passo extra de desinfecção para os principais pontos de contato

Maçanetas e puxadores Áreas de contato com as mãos

Interruptores Carrinhos de transporte de 
roupa

Dispensers de produto

Recomendações para Lavagem de Roupa
Para evitar a contaminação cruzada, seguir os procedimentos de 
prevenção de infeções no manuseio da roupa
• Utilizar sempre EPI na coleta e manipulação da roupa
• Para evitar a separação na lavanderia, recolher os artigos dos quartos 

ou outros locais já pré-separados em grandes categorias em sacos 
diferentes

• Minimizar a agitação durante o transporte da roupa suja ensacada para 
a lavanderia

• Mudar de pré-tratamento de MANCHAS  para pós-tratamento*

Os processos de lavagem devem estar em linha com as recomendações da 
Diversey.
Para instalações que utilizam lavanderia  terceira/externa
• Acordar com a Lavanderia Comercial um procedimento para a coleta de 

roupa*
• Pedir à Lavanderia Comercial uma declaração sobre como os seus 

processos (de lavagem) cumprem os requisitos de prevenção de infecções.

Desinfecção de pontos de contato frequente
Para o desinfetante apropriado contate o seu representante de 
vendas da Diversey
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Supermercados: Cozinha

Higienização de Superfícies:
Detergente de uso geral Detergente secante para lavagem 

mecânica de louça

Limpador de vidro

SaboneteDesinfetante de limpeza

DescalcificanteDesincrustante para forno, grelha e          
chapa

DesengorduranteDetergente para lavagem manual 
de louça

Guia de limpeza e desinfecção
Instruções de limpeza com um passo extra de desinfecção para os principais pontos de contato

Maçanetas e puxadores Áreas de maior contato com 
as mãos

Interruptores Torneiras e manípulos

Dispensers de produtos Utensílios de cozinha

Superfícies de contato 
direto com alimentos e 
equipamentos

Monitores touchscreen

Polidor Inox

Panos e 
Fibras

Rodo/MOP

Seleção de máquinas e utensílios de limpeza:

Desinfecção de pontos de contato frequente
Para o desinfetante apropriado contate o seu representante de 
vendas da Diversey

Autolavadora
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Higienização de Superfícies:
Detergente secante para lavagem 
mecânica de louça

Limpador de vidro

Limpador de máquina de café Limpador de piso

Limpador de leite para máquina
de café

Limpador de uso geral

Detergente desinfetante de uso 
geral

Detergente desinfetante

Supermercados: Bares e cafeterias

Guia de limpeza e desinfecção
Instruções de limpeza com um passo extra de desinfecção para os principais pontos de contato

Proteções anti espirro Cadeiras

Maçanetas e puxadores Mesas

Dispensers de produto Menús e Cartas

Tabuleiros Caixa registradora e 
máquinas de cartão

Recipientes de condimentos Monitores touchscreen

Interruptores

Panos e fibras Rodo/MOP Autolavadora

Seleção de máquinas e utensílios de limpeza:

Desinfecção de pontos de contato frequente
Para o desinfetante apropriado contate o seu representante de 
vendas da Diversey
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Supermercados: Banheiros públicos e vestiários

Higienização de superfícies:
Limpador de vidro

Limpador de superfícies
para banheiros

Limpador e desinfetante

Removedor de fungos

Limpador de creme

Sabonete Limpador de banheiro

Seleção de máquinas e utensílios de limpeza:

Guia de limpeza e desinfecção
Instruções de limpeza com um passo extra de desinfecção para os principais pontos de contato

Maçanetas e puxadores Armários

Interruptores Mesas

Dispensers de produto Bancos

Torneiras, chuveiros Cestos de lixo

Sanitários (assento, tampa e 
parede)

Panos e Fibras Rodo/MOP

Desinfecção de pontos de contato frequente
Para o desinfetante apropriado contate o seu representante de 
vendas da Diversey

AutolavadoraBorrifador
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Higienização de Superfícies:
Detergente secante para máquina 
de lavar louça

Polidor inox

Limpador de creme

Limpador de leite para máquina
de café

Desinfetante de limpeza

Limpador pisos

Sabonete

Limpador de forno e grelha

Detergente para lavar louça

Limpador de vidro

Supermercados: Áreas públicas

Limpador de leite para máquina
de café

Proteções anti espirro Mesas

Maçanetas e puxadores Carrinhos de Compras

Dispensers de produto Cestos de compras

Tabuleiros Monitores Scanners

Interruptores Caixa registradora e 
máquinas de cartão

Cadeiras Monitores touchscreen

Guia de limpeza e desinfecção
Instruções de limpeza com um passo extra de desinfecção para os principais pontos de contato

Seleção de máquinas e utensílios de limpeza:

Desinfecção de pontos de contato frequente
Para o desinfetante apropriado contate o seu representante de 
vendas da Diversey

Panos e fibras Rodo/MOP Autolavadora
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Trat. de Edifícios: Auditórios, salas de aulas, salas de reunião, escritórios, bibliotecas

Higienização de Superfícies:
Limpador de uso geral Limpador de piso

Limpador de vidro

Guia de limpeza e desinfecção
Instruções de limpeza com um passo extra de desinfecção para os principais pontos de contato

Telefones Interruptores

Escritórios e mesas Maçanetas e puxadores

Seleção de máquinas e utensílios de limpeza:

Desinfecção de pontos de contato frequente
Para o desinfetante apropriado contate o seu representante de 
vendas da Diversey

Panos e fibras Rodo/MOP Autolavadora
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Trat. de Edifícios:  Banheiros e vestiários

Higienização de superfícies:
Limpador de vidro

Limpador de superfícies
para banheiros

Limpador e desinfetante

Removedor de fungos

Limpador de creme

Sabonete Limpador de banheiro

Seleção de máquinas e utensílios de limpeza:

Guia de limpeza e desinfecção
Instruções de limpeza com um passo extra de desinfecção para os principais pontos de contato

Maçanetas e puxadores Armários

Interruptores Mesas

Dispensers de produto Bancos

Torneiras, chuveiros Cestos de lixo

Sanitários (assento, tampa e 
parede)

Panos e Fibras Rodo/MOP

Desinfecção de pontos de contato frequente
Para o desinfetante apropriado contate o seu representante de 
vendas da Diversey

AutolavadoraBorrifador
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Trat. de Edifícios:  Áreas de ginástica, piscinas, banheiros

Higienização de Superfícies:
Limpador de uso geral Limpador de vidro

Limpador de superfícies
para banheiros

Limpador de banheiro

Guia de limpeza e desinfecção
Instruções de limpeza com um passo extra de desinfecção para os principais pontos de contato

Maçanetas e puxadores Bebedouros

Interruptores Apoios e assentos dos 
equipamentos

Dispensers de produto

Panos e fibras Rodos/MOP

Seleção de máquinas e utensílios de limpeza:

Desinfecção de pontos de contato frequente
Para o desinfetante apropriado contate o seu representante de 
vendas da Diversey

AutolavadoraBorrifador
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Trat. de Edifícios:  Recepções, halls, escadas

Higienização de Superfícies:

Limpador de vidro Limpador de piso

Guia de limpeza e desinfecção
Instruções de limpeza com um passo extra de desinfecção para os principais pontos de contato

Rodos/MOPPanos e fibras

Maçanetas e 
puxadores Mesas Botões de 

elevadores

Interruptores Telefones Máquinas de 
Vending

Dispensers de 
produto Corrimãos Bebedouros

Áreas em 
contato com  
as mãos

Cestos de lixo

Cadeiras

Caixa 
registradora 
Máquinas de 
cartão

Seleção de máquinas e utensílios de limpeza:

Desinfecção de pontos de contato frequente
Para o desinfetante apropriado contate o seu representante de 
vendas da Diversey

Autolavadora



26  |  Guia para uma limpeza e desinfeção reforçada  

Trat. de Edifícios: Ginásios

Limpador de uso geral

Limpador de vidro

Guia de limpeza e desinfecção
Instruções de limpeza com um passo extra de desinfecção para os principais pontos de contato

Maçanetas e puxadores
Dispensers de produto

Interruptores
Áreas em contato com as 
mãos incluindo equipamentos 
de ginástica

Higienização de Superfícies:
Limpador de piso

Seleção de máquinas e utensílios de limpeza:

Desinfecção de pontos de contato frequente
Para o desinfetante apropriado contate o seu representante de 
vendas da Diversey

Panos e fibras Rodo/MOP Autolavadora
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OMS: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/en/
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/
https://apps.who.int/gpmb/assets/thematic_papers/tr-6.pdf

ECDC (Europa): 
https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus

DGS: 
https://covid19.min-saude.pt/

CDC (NA): 
https://www.cdc.gov/pneumonia/
http://www.cdc.gov/coronavirus/mers/index.html

Links para o gerenciamento de surtos, focados em doenças do sistema respiratório
Abaixo encontram-se diversos links de entidades locais e internacionais que têm emitido documentação
importante sobre a recente pandemia SARS-CoV-2 e a doença Covid-19.

ANVISA:
http://portal.anvisa.gov.br/
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20A Diversey protege e cuida das pessoas todos os 
dias. A Diversey tem sido e será sempre precursora 
em inovar e simplificar a vida. Disponibilizamos 
tecnologias revolucionárias de higiene e limpeza que 
proporcionam confiança aos clientes de todos os 
setores onde atuamos, incluindo produtos, sistemas 
e serviços que integram, com eficiência, químicos, 
máquinas e programas de sustentabilidade. Isto faz 
da Diversey uma empresa única, entre os principais 
operadores mundiais de higiene e limpeza.

Fazemos tudo com a necessidade dos clientes em 
nosso coração e a inequívoca convicção de que a 
higiene e a limpeza são elementos essenciais da vida.

Com 94 anos de experiência, protegemos o negócio 
dos nossos clientes, melhorando significativamente a 
produtividade, minimizando os custos operacionais e 
protegendo a sua marca. 

Para obter mais informações, visite www.diversey.com 
ou siga-nos nas redes sociais.




