
 

Diretrizes de limpeza para prevenir 
a propagação do COVID-19 
 
Criámos a seguinte checklist de limpeza com base nas recomendações do Centro 
de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC). Guarde uma cópia para consultar 
durante a limpeza ou forneça uma ao seu profissional de limpeza.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

A sua checklist de limpeza 
 

� Ventile as divisões antes de limpar.  
Deixe o ar fresco circular durante pelo menos 20 minutos. Se possível, deixe todas as 
janelas abertas durante todo o processo de limpeza.  
 

� Lave bem as mãos antes e depois de cada limpeza. 
Use água e sabão e esfregue durante pelo menos 20 segundos. Se isso não for possível, 
use um desinfetante para as mãos com pelo menos 60% de álcool.  

 

� Use luvas descartáveis enquanto limpa.  
As luvas devem ser descartadas após cada limpeza. E certifique-se de lavar as mãos 
imediatamente após remover as luvas. 

 

� Abasteça-se de papel de cozinha, toalhetes desinfetantes e outros 
materiais de limpeza descartáveis.  
Se prefere limpar com produtos reutilizáveis, lave-os na máquina da roupa na 
temperatura mais alta apropriada para o material. 

 

� Limpe e depois desinfete.  
A limpeza é quando usa sabão ou detergente e água para remover sujidade, germes e 
impurezas. A desinfeção refere-se à utilização de produtos químicos como lixívia ou 
álcool para matar germes. Fazer ambos é a melhor forma de reduzir a propagação de 
infeção. 
 

� Use o desinfetante certo.  
As soluções diluídas de lixívia doméstica, os produtos de limpeza com pelo menos 70% 
de álcool e a maioria dos desinfetantes comuns registados pela Agência de Proteção 
Ambiental são considerados eficazes contra o coronavírus.  

 

� Concentre-se em superfícies tocadas com frequência.  



Interruptores de luz, maçanetas, comandos e puxadores de torneiras são apenas 
algumas das áreas que terá de desinfetar. (Consulte a nossa lista de superfícies 
frequentemente tocadas na Página 2.) 

 

� Não se esqueça de sofás, tapetes, cortinas e outras superfícies macias e 
porosas.  
Remova cuidadosamente qualquer sujidade ou lixo visível e, em seguida, use o produto 
de limpeza apropriado para o material. Se possível, lave na máquina da roupa de acordo 
com as instruções do fabricante. 

 

� Lave todos os lençóis no programa com temperatura mais alta 
recomendada pelo fabricante.  
Isso inclui lençóis, capas de colchão, toalhas de mão e de banho, toalhas de cozinha e 
cobertores. Use luvas ao manusear a roupa suja. 
 

� Limpe e desinfete cestos de roupa suja.  
Considere usar um forro descartável ou lavável na máquina. 

 

� Esvazie o aspirador após cada limpeza.  
Desinfete o aspirador, assim como outros aparelhos de limpeza, como a máquina de 
lavar loiça e a máquina de lavar roupa. 
 

� Lembre-se de verificar as datas de validade dos seus produtos.  
Nunca misture lixívia doméstica com amoníaco ou outras soluções de limpeza, uma vez 
que podem libertar gases tóxicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

O que limpar e desinfetar 
Está a limpar o seu espaço para um novo hóspede? Preste especial atenção a estas 
superfícies tocadas com frequência.  
 
Geral: 

● Maçanetas 
● Correntes de 

ventoinhas e 
candeeiros 

● Caixotes do lixo e da 
reciclagem  

● Secadores de cabelo 
● Tábuas e ferros de 

engomar  
● Chaves 
● Interruptores  
● Corrimões 
● Comandos  
● Tampos de mesas 
● Termóstatos 
● Parapeitos e 

puxadores de janelas 
Cozinha:  

● Aparelhos: cafeteira, 
forno, panela de 
pressão, torradeira, 
etc. 

● Puxadores de 
armários  

● Condimentos: azeite, 
saleiro e pimenteiro, 
especiarias e 
recipientes 
frequentemente 
utilizados, etc.  

● Cadeiras de costas 
rígidas  

● Utensílios de cozinha 
que não podem ser 
lavados na máquina 
de lavar loiça: tigelas 
de cerâmica, artigos 
de plástico para 
crianças, etc. 

● Lava-loiças 
Casa de banho: 

● Puxadores de 
torneiras 

● Doseadores de 
champô, 
condicionador, gel 
de banho e sabonete  

● Cortinas e portas do 
chuveiro 

● Chuveiros e 
banheiras 

● Lavatórios 
● Sanitas 

Quarto 
● Cabides e suportes 

para malas 
● Mesas de cabeceira  

Aparelhos de limpeza: 
● Máquinas de lavar 

loiça 
● Aspiradores 
● Máquinas de 

lavar/secar roupa 
Artigos para crianças:  

● Cadeiras de refeição 
● Berços e parques 

portáteis  
● Brinquedos 

Outras comodidades:  
● Bicicletas  
● Livros 
● Pranchas de surf 
● Jogos de tabuleiro 

 
*Este conteúdo é baseado em informações publicamente disponíveis do CDC. O CDC não 
endossa este conteúdo nem a Airbnb. A Airbnb não oferece nenhuma declaração ou garantia de 
qualquer tipo, expressa ou implícita, sobre a integridade, precisão, fiabilidade, adequação ou 
disponibilidade em relação a este conteúdo fornecido para qualquer finalidade. Qualquer 
confiança que depositar nessas informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco. 


