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Desinfecção
Coronavirus Covid 19
Com a utilização cuidadosa de todos equipamentos de protecção individual EPI’S, e
através de um sistema de pulverização ou nebulização, fazemos aplicação do
desinfectante bactericida, e virucida, em toda área a tratar, quer seja numa empresa
ou num particular. Efectuamos tratamentos a nível preventivo ou em áreas
assinaladas a vermelho, ou seja, frequentadas por Pessoas / Trabalhadores que
acusaram positivo, em testes a Covid-19.
Os desinfetantes necessitam somente estar em contacto com as áreas tratadas por
30 minutos para desinfetar todas as superfícies, período após o qual a reocupação
Humana é considerada segura.
Após os 30 minutos deve ser feita uma limpeza ao local.
No final de cada serviço é entregue ou enviado a ficha técnica e de segurança dos
produtos e é entregue o certificado de desinfecção, com a data do respectivo
tratamento.
Asseguramos que todos os produtos que utilizamos são homologados pela DGS –
Direcção Geral de Saúde, e pela DGAV.
Informo: A DGS - Direção Geral de Saúde aconselha às Empresas serviços regulares
de Desinfeção e devem fazer parte do plano de ação para impedir a propagação de
Corona Vírus Covid-19.
Guia
De acordo com um artigo recentemente publicado no Journal of Hospital
Infection1,

os coronavirus humanos já conhecidos são capazes de sobreviver em

superfícies inanimadas, como o vidro, o metal e o plástico, até 7 dias à
temperatura ambiente. Portanto, embora não haja ainda nenhuma confirmação
científica para o novo coronavirus, é expectável que este tenha um comportamento
análogo aos seus semelha.
Link: https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30046-3/fulltext
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Resolução Alternativa de conflitos: Centro de informação de consumo e arbitragem do Porto.
Tel: 225508349 / 225029791
Email: cicap@mail.telepac.pt
Web: www.sicap.pt

1/ 1

Desipest Unipessoal, Lda. - NIPC: 508862248 - Capital Social: 5000€ - Tlf: 223757256 - Fax: 224069900 - Tlm: 911071051
Rua Machado dos Santos, 583 - Santa Marinha 4400-209 Vila Nova Gaia - www.desipest.com.pt - geral@desipest.com.pt

Desinfecção corona vírus covid 19, nas superfícies e equipamentos.

