ANNEX 4. PROCEDIMENT DE NETEJA
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El servei de neteja està ubicat a la planta soterrani, on l’empresa externa que
presta el servei de neteja i el seu personal, disposen d’un espai per a l’organització
de les tasques pròpies del servei.

PROCEDIMENT DE NETEJA I DESINFECCIÓ
Conceptes generals:
 la supervivència dels coronavirus humans en les superfícies pot ser molt
variable (d’entre 2 hores i 9 dies)
 cal intensificar els procediments de neteja i desinfecció, sobretot en tots
aquells elements o zones que poden implicar més contacte amb les mans.
 la neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a
les actuacions de desinfecció.
 és important assegurar que els locals i totes les dependències estiguin ben
ventilades
 Al final de cada torn és netegen i desinfecten els carros utilitzats. Estan a
cada planta i es desinfecten amb el producte desinfectant i es guarden en
uns magatzems petits de neteja a cada planta.
Tècnica del doble cubell:
CUBELL BLAU
Aigua freda i detergent LA
OCA, a la dilució 60 gr. /10
litres






CUBELL VERMELL
Aigua freda i ECOMIX PURE
DISINFECTANT a una dilució de
3% per litre d’aigua

S’introdueix el pal de fregar net en el cubell blau i s’escorre
Es frega el terra de l’estança des de la part interior a l’exterior, fent un
recorregut en zig-zag
S’introdueix el pal de fregar al cubell vermell. S’escorre de forma lleugera i
se segueix fregant en zig-zag
Entre habitacions (zona groga i vermella) es canvia l’aigua dels cubells. En
zones comunes, quan es canvia quan l’aigua del cubell blau està bruta o
bé quan ha disminuït l’aigua del cubell vermell

EPIs a utilitzar
Zona verda: Mascareta quirúrgica, Guants, Gorro. En cas que el servei es realitzi
en un espai amb resident/s, també s’utilitzarà bata impermeable.
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Zona groga: Bata impermeable d’un sol ús per professional i per persona usuària,
Pantalla protectora/ulleres, Mascareta FFP2, Mascareta quirúrgica, Guants, botes
de goma, Gorro
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Zona vermella: Granota impermeable, Pantalla protectora/ulleres, Mascareta
FFP2,
Mascareta quirúrgica, Guants, botes de gom
Neteja de les habitacions
S’entra amb l’EPI corresponent col·locat. Es neteja des de la parta més neta a la
part més bruta, per evitar contaminació creuada, i de dalt a baix sempre, i traient
la brutícia cap a fora. Primer es fa el mobiliari amb el detergent o bé amb el
desinfectant (depenent del que s’estigui fent), utilitzant la baieta blava i amb
especial incidència en tauletes de nit, llits, cunyes, mobles del dormitori, poms de
les portes, telèfons, comandaments a distància. Després es neteja el lavabo, amb
la baieta vermella: parets, prestatges, aixetes, sanitaris. Tornar a entrar a fregar,
amb la tècnica de doble cubell.
Les baietes es canvien entre habitacions i banys, i un cop usades es col·loquen
en una bossa per a la seva higiene i desinfecció. Un cop finalitzada la neteja de la
planta, es trasllada per a rentar seguint el circuit brut segons estigui en zona verda,
groga o vermella.
 Zona verda:
L’utillatge de neteja i desinfecció i el carro és únic per la zona verda i espai on està
ubicat, sense compartir amb altres plantes o espais i queda emmagatzemat al final
del dia a la mateixa planta i espai.
La neteja de l’habitació i pertinences de la persona usuària es realitza com a mínim
un cop al dia de dilluns a diumenge (incloent festius). En torn de nit no hi ha
personal del servei de neteja.
 Zona groga:
En aquesta zona es realitza la tècnica del doble cubell. Un cop finalitzada la neteja
d’una habitació es retira l’aigua i es posa aigua neta, netejant també els pals de
fregar.
Els draps de neteja són individuals i d’ús per cada habitació, diferenciant els de
neteja de mobiliari dels de banys.
En torn de nit no hi ha persones del servei de neteja.
L’utillatge de neteja i desinfecció i el carro és únic per la zona groga i espai on està
ubicat, sense compartir amb altres plantes o espais i queda emmagatzemat al final
del dia a la mateixa planta i espai en el magatzem petit de la neteja.
 Zona vermella:
En aquesta zona es realitza la tècnica del doble cubell. Un cop finalitzada la neteja
d’una habitació es retira l’aigua i es posa aigua neta, netejant també els pals de
fregar.
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Els draps de neteja són individuals i d’ús per cada habitació diferenciant els de
neteja de mobiliari (drap blau) dels de banys (drap vermell).
En torn de nit no hi ha persones del servei de neteja.
L’utillatge de neteja i desinfecció és únic per la zona vermella i espai on està ubicat,
sense compartir amb altres plantes o espais i queda emmagatzemat al final del
dia a la mateixa planta i espai, a l’espai de retirada d’EPIs.
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Neteja dels espais comuns
Es neteja des de la part més neta a la part més bruta, per evitar contaminació
creuada, i de dalt a baix sempre. Primer es fa el mobiliari amb el detergent o bé
amb el desinfectant, i amb especial incidència en els poms de porta, taules,
butaques, sofàs, telèfons, comandaments a distància, interruptors i material que
hi pugui haver a disposició dels usuaris.
A la zona de menjador col·lectiu: cal tenir especial cura amb els plats, coberts,
gots, safates, gerres, etc. Cal posar èmfasi en les taules i cadires i, en especial, la
zona del respatller i altres zones per on s’agafen les cadires.
Posteriorment es frega amb la tècnica del doble cubell.
Neteja de les zones de transferència
Es neteja igual que els espais comuns, posant molt d’èmfasi en les taules
d’intercanvi, i sempre es desinfecta posteriorment. Es desinfecta a cada ús.
HI ha algunes zones marcades al terra amb
com a zones d’especial intensitat
de neteja que, tot i no ser zones de creuament, requereixen una major N+D. Quan
hi hagi mobilitat o possible creuament en aquestes zones es trucarà al DECT
(7099) del servei de neteja per tal que acudeixin a fer l’actuació de seguida.
Neteja de l’espai de visites de familiars
Es neteja des de la part més neta a la part més bruta, per evitar contaminació
creuada, i de dalt a baix sempre. Primer es fa el mobiliari amb el detergent o bé
amb el desinfectant, i amb especial incidència en els poms de porta, taules,
butaques, interruptors i material que hi pugui haver a disposició dels usuaris.
Les visites es programen a les tardes a partir de les 16:00 hores de dilluns a
diumenge i els matins de dissabte i diumenge a partir de les 10:00 hores. La neteja
es fa de dilluns a divendres entre 15:00 h i 16:00 h, i els caps de setmana i festius
entre 9:00 h i 10:00 h i entre 15:00 h i 16:00 h.
Entre visita i visita, les gerocultores que supervisen les visites netegen les
superfícies de taules i cadires amb producte desinfectant i paper rebutjable.
Supervisió de la neteja
La funció de supervisió és exercida pel supervisor de l’empresa externa.
Diàriament tria de forma aleatòria dues habitacions que examina prèviament i
posteriorment a la neteja, per avaluar el resultat de la neteja i desinfecció. Per
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altra banda, revisa els procediments de neteja de les persones operàries a través
de l’observació, que inclou també l’ús de l’utillatge i els productes, així com la
utilització dels EPIs corresponents a cada zona.
Hi ha un registre d’execució de tasques que les persones operàries han de
complimentar i entregar al final de la jornada al supervisor.
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MATERIAL A UTILITZAR
Bosses
Carro de neteja amb estris i productes
EPIs zona verda i zona vermella i gorga
Productes que s’utilitzen:

-

Producte detergent:
Frega terres brillant Lavanda: s’aplica en terres
Netejador multi usos: superfícies de mobiliari, i sobretot miralls i vidres

 Desinfectants:
- Lleixiu
- Netejador desinfectant, Bactericida, fungicida y viricida, per a tot tipus de
superfícies que es puguin rentar (terres, parets, sostres, àrees de trebal,
objectes en contacte amb les mans).
- Desinfectant hidroalcohòlic, amb norma EN 13697: Activitat Bactericida;
norma EN 13697: Activitat Bactericida; la norma EN 14476: 2013 + A2:
Activitat Viricida.

-

Altres productes:
Netejador anticalç per aixetes, banys, etc.
Netejavidres: miralls, vidres, acer inoxidable
Netejador amoniacal: per terres i superfícies molt resistent a l'aigua
Desincrustant WC: per interior dels inodors, rajoles, banys, etc.
Desembussador de canonades de desguàs: desembussador per les
piques i dutxes
Desengreixant: per superfícies en general amb mes brutícia que la diària
(exemple un magatzem); pràcticament no s’utilitza
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