ANNEX 3.- Protocol de Neteja i Desinfecció dels centres
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NETEJA I DESENFECCIÓ DEL CENTRE
L’objectiu és aconseguir un ambient estèticament agradable i un nivell de neteja i
desinfecció per als pacients i el personal que treballa en el centre.
En la neteja d’un centre d’atenció primària s’ha de tenir una atenció especial en aquells
punts que puguin actuar com a mitjà de transmissió dels gèrmens.
NETEJA
La neteja és un procés que per mitjà d’un detergent i aigua, s’elimina la brutícia.
La neteja es compon de cinc parts essencials:
. mullat

. ensabonat
. fregat

. esbaldit
. eixugat

Sense una neteja meticulosa prèvia, és impossible fer una desinfecció.
DESINFECCIÓ

La desinfecció és un procés en el qual, mitjançant productes químics són destruïts la
major part dels microorganismes existents en un objecte o en una superfície.

Seguint les recomanacions del Manual per a la Prevenció de la infecció en els centres
assistencials, recomanem com a desinfectants més adequats:
- Associació d’aldehïds + detergent
- Hipoclòrit Sòdic (lleixiu)

Per tal de garantir una correcta eficàcia dels desinfectants, s’han de seguir les normes
següents:
•
•
•
•
•
•

Les dilucions i posterior envasat del producte es farà de forma centralitzada
amb un únic responsable que el realitzi.
Preparar les dilucions en les concentracions adequades.
Preparar les solucions en recipients nets i sense restes del producte anterior.
No reomplir mai les ampolles.
No utilitzar productes que portin oberts més d’un mes.
Aplicar els productes vaporitzant directament sobre la superfície que s’ha de
desinfectar.

En la pràctica assistencial, resulta difícil establir una diferència entre neteja i desinfecció
i en algunes zones s’han de considerar sinònims.
QUÈ S’HA DE NETEJAR?
Tot el centre, tenint en compte que en les zones de més risc, la neteja anirà
acompanyada d’una desinfecció.
ZONES DE RISC MITJÀ
Consultes

ZONES DE RISC BAIX
Passadissos

Recepció-Vestíbul

Despatxos no assistencials
Sales d’espera

Sales de reunions- Biblioteca
Ascensors i escales
Banys

Neveres

Sala menjador
Armaris

Magatzem administratiu-clínic-farmàcia

Vestuaris
Vidres

Sostres i parets
Persianes

Reixes de ventilació

Espais interns de doble sostre
Annex 1: Veure plànols dels centres on està delimitada la zona de risc baix (verd) i la
zona de risc mitjà ( taronja ) .
COM S’HA DE NETEJAR
Material
No s’han d’emprar escombres perquè dispersen la pols i contaminen l’ambient. S’han
d’utilitzar:
-

Mopes
Escombres amb friselines
Baietes de pal
Baietes d’un sol ús
Fregalls
Raspalls

Diàriament, en acabar la jornada laboral, es netejarà i es desinfectarà tot el material
utilitzat.
Un cop net, es deixarà assecar.

Productes
-

Aigua neta
Detergent neutre
Productes “polivalent” sense desinfectant
Hipoclorhid sòdic

L’elecció del producte estarà en funció de la zona que s’ha de netejar i el grau de brutícia
que tingui.

La neteja i desinfecció dels banys, s’ha de fer en dues etapes: primer netejar, esbaldir, i
finalment desinfectar.
-

Netejar de dalt a baix i de dins enfora.
Utilitzar els productes adequats a la zona a netejar.
El personal anirà sempre amb guants de goma de tipus domèstic.
Las baietes d’un sol ús es canviaran com a mínim a cada àrea de treball i
sempre que estiguin brutes o hi hagi sospita de contaminació.

El més important per a una neteja correcte del terra, és que aquest no sigui porós, sinó
que la zona estigui pulimentada.

