
 

Nota informativa 

28 de març del 2020 

RECOMANACIONS PER FER FRONT A LA INFECCIÓ PEL NOU 

CORONAVIRUS (SARS-CoV-2). RECOMANACIONS PER A LA NETEJA I 

DESINFECCIÓ DELS ESTABLIMENTS  

 

Destinataris: establiments i locals amb presència de personal o en què es 

presta atenció al públic 

 

Atès que s’ha observat que la supervivència dels coronavirus en les superfícies pot 
ser molt variable (d’entre dos hores i nou dies), és recomanable que s’intensifiquin 
els procediments de neteja i desinfecció habituals que es duen a terme en locals i 
establiments de concurrència humana (oficines, indústries, dependències de 
l’Administració, etc.).  

Pautes generals de neteja i desinfecció  

• La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a 
les actuacions de desinfecció.  

• Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius que s’utilitzen 
habitualment, en la concentració i les condicions d’ús que indiqui l’etiqueta 
de cada producte.  

• La periodicitat de la neteja i la desinfecció es determinarà en funció del trànsit 
i l’ocupació del local o l’àrea. Es recomana que com a mínim la periodicitat 
sigui diària i que en establiments o zones de concurrència elevada 
s’augmenti. 

• Cal assegurar-se que les dependències estiguin ben ventilades.    

• Aquestes actuacions hauran d’incidir especialment en tots els elements o 
zones amb què les mans poden estar més en contacte.   

Zones d’actuació  

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són els següents:  

- Interruptors i timbres, botoneres dels ascensors. 
- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.  
- Baranes i passamans, d’escales i ascensors. 
- Taulells, taules i mostradors. 
- Cadires, especialment en les zones d’espera. 
- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins. 



 

- Telèfons. 
- Utensilis d’oficina. 
- Aixetes. 
- Lavabos.  
- Màquines expenedores. 
- Fotocopiadores. 
- Altres superfícies o punts de contacte freqüent. 

 

Productes desinfectants  

Per dur a terme les actuacions de desinfecció, cal fer servir productes desinfectants 
que tinguin una finalitat viricida. Aquests productes s’han d’utilitzar seguint 
estrictament les condicions d’ús que figurin a l’etiqueta.    

Els lleixius també es poden fer servir; es pot fer una dilució 1:50 d’un lleixiu al 5% 
(20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua). Aquestes solucions de lleixius s’han de preparar 
diàriament i s’han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció 
eficaç.   

 

Pautes d’actuació en zones amb presència de casos  

Davant la confirmació o sospita de presència de persones amb COVID-19 en un 
establiment, cal intensificar encara més les actuacions de neteja i desinfecció 
d’acord amb les pautes indicades més amunt, especialment en les àrees on han 
estat aquestes persones.  

En acabar la neteja i desinfecció cal desinfectar els elements i utensilis que s’han 
utilitzat per fer aquestes actuacions en cas que no siguin d’un sol ús.   

 


