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05 | RESIDÊNCIA DE SERVIDORES, ESTUDANTES E 

FUNCIONÁRIOS 

Âmbito de aplicação: Externo (residências) 

Beneficiários: Toda a comunidade IFPE 

Referências técnico -

científica (Citar documento 

base / órgão de origem): 

Nota Técnica nº 47/2020 - SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA 

Objetivos / Propósitos do 

Protocolo: 

Instituir e promover ações para prevenção de contágio do coronavírus nas 

residências de servidores e alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Pernambuco, através de medidas não farmacológicas. 

Responsáveis pela 

elaboração / revisão 

(Nome / Siape):  

Renata Nunes Tavares da Silva/1480829 

Local de aplicação/ 

Responsável pela 

Aplicação:  

Residências de servidores e alunos. 

 

Descrição das Ações e Tarefas (Passo a Passo para Aplicação) 
 

PREPARAÇÃO DO AMBIENTE 

 Passo 1 Criar duas áreas na entrada de casa: uma suja e uma limpa (conforme 

sugestão da Figura 1, que consta no campo de “Observações”). 

 Passo 2 Na área suja coloque uma cesta, ou caixa, e revista com um saco de 

lixo. 

 Passo 3 Coloque álcool gel 70% em uma mesinha, ou um banco. Dê preferência 

ao álcool 70% em gel, pois o álcool 70% líquido pode ressecar as mãos 

e causar feridas. 

 Passo 4 Coloque um balde com 1 litro de água. 

 Passo 5 Coloque a garrafa de água sanitária e uma colher de sopa ao lado do 

balde. A solução de hipoclorito de sódio a 0,1% deve ser preparada na 

hora que você chegar em casa, pois é fotossensível, ou seja, sensível à 

luz, e perde o efeito rapidamente. Para o preparo da solução de 

hipoclorito de sódio a 0,1%,  deve-se adicionar 2 ½ colheres de sopa de 

água sanitária a cada litro de água. 

 Passo 6 Coloque um pano ao lado do balde. 
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QUANDO CHEGAR EM CASA 

 Passo 7 Assim que entrar em casa limpe as mãos com álcool 70% em gel. 

 Passo 8 Tire a máscara e o protetor facial (se estiver usando ambos). 

 Passo 9 Coloque os sapatos de um lado da área suja. Dê preferência a sapatos 

de borracha porque são fáceis de lavar e secar depois. 

 Passo 10 Coloque bolsa, chave e roupas na cesta. 

 Passo 11 Limpe as mãos com álcool gel novamente. 

 Passo 12 Prepare a solução de hipoclorito de sódio a 0,1%. 

 Passo 13 Limpe a sola dos pés com o pano molhado na solução de hipoclorito 

de sódio a 0,1%. 

 Passo 14 Passe direto para o banheiro para tomar um banho de cabeça. O vírus 

fica em superfícies secas, inclusive roupas e cabelo, por até nove dias. 

 Passo 15 Pegue o saco de lixo, com as coisas infectadas da rua e os sapatos e 

leve para área de serviço para limpar com álcool gel ou líquido 70% ou 

lavar, dependendo do material. 

 Passo 16 Molhar o pano novamente na solução de hipoclorito de sódio a 0,1% e 

passar na área suja da casa. Cuidado para não pisar na área suja, ainda 

sem desinfetar, e voltar para a área limpa. 

 Passo 17 Lavar o pano e descartar hipoclorito de sódio a 0,1%. Lembre-se que o 

período de ação dessa solução preparada dessa forma gira em torno 

de 30 minutos, então, não volte a utilizá-la. 

 

Observações

 
Figura 1 
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Periodicidade de aplicação 

das ações do protocolo 

Início: 

Imediato 

Término: 

Indeterminado 

Aspectos relevantes 

na aplicação 

Todas as pessoas que moram na casa devem sair de máscara e 

protetor facial. 

(*) As Ações previstas neste protocolo foram baseadas em bases científicas para prevenção e controle ao Corona 

Vírus e Seus efeitos, possuindo caráter preventivo e mitigatório visando minimizar os Riscos de Contaminação pelo 

agente e seus efeitos. 


