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Desinfecció coronavirus en Residencies CAT 

29/05/2020 

 
 

DESINFECCIÓ PER POLVORIZACIÓ 
SENSE TERMINI DE SEGURETAT 

CORONAVIRUS COVID-19 
A RESIDENCIES 

 
OBJECTE 

Establir procediment per a la desinfecció de residències. 

 

ACTUACIO 

Aplicació solució desinfectant mitjançant drap humit/paper cel·lulosa d’un sol ús a 
aquelles superfícies d’us col·lectiu , en les zones comuns, que es toquen directament 
a diari:  

- Poms de porta 
- Passamans 
- Interruptors 
- Comandaments a distància 
- Màquines expenedores 
- Botoneres d’ascensor  

Desinfecció per polvorització dirigida (fins a 1,5-2m alçada) , especialment en terres i 
parets en les següents zones, sempre que sigui possible:  

- Habitacions 
- Passadissos 
- Oficines 
- Hall 
- Zones de pas 
- Vestuaris / Banys 
- Ascensor 
- Escales 
- Cadires i taules del menjador 

 

ABAST 

S’aplicarà el present procediment a tots els treballs de desinfecció mitjançant 
polvorització en residencies per part de tècnics  Anticimex 3D Sanidad Ambiental. 

El present protocol no eximeix al contractant del compliment de totes les mesures de 
neteja i desinfecció periòdiques que ha de realitzar la residència, com per exemple les 
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indicades en el document: “Guía de prevención y control frente al COVID19 en 
residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial” i 
les actualitzacions pertinents del Ministerio de Sanidad, així com de les indicacions del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

 
 

DOCUMENTS RELACIONATS 

• Fitxa de seguretat dels productes utilitzats. 

• Document  “Gestión Interna Prevención Coronavirus” 

 

PROCEDIMENT GENERAL DE DESINFECCIÓ PER POLVORITZACIÓ: 

 
1. Reconèixer la zona a desinfectar , visualitzar el recorregut que 

es realitzarà, primerament les superfícies, en segon lloc la 
polvorització. El recorregut serà començant per la zona més 
allunyada a la sortida, per a finalitzar a la mateixa sortida. 

 
2. Previ al tractament els equips informàtics, elèctrics  i electrònics 

han d’estar coberts per una protecció plàstica . Veure 
“recomendaciones previas al cliente”  

 
3. Preparació de la mescla desinfectant. :Es realitzarà la 

preparació a les concentracions indicades en la etiqueta, el 
producte desinfectant serà el mateix en el cas de la polvorització 
que en el cas de desinfecció amb drap/paper cel·lulosa d’un sol 
ús. -Drap humit/paper cel·lulosa amb solució desinfectant- 

 
4. Aplicació superfícies en zones comuns: S’aplicarà la solució 

desinfectant mitjançant drap humit/paper cel·lulosa d’un sol ús a 
aquelles superfícies que es toquen directament: poms de porta , 
passamans, comandaments a distància, màquines expenedores, 
botoneres d’ascensor, interruptors zones comunes, etc.  
 

5. Aplicació mitjançant polvorització: Sempre posterior a la 

desinfecció de superfícies amb drap humit/paper cel·lulosa d’un 
sol ús. Es procedirà a la desinfecció per polvorització a terres, 
parets, mobiliari, evitant, amb un drap/paper cel·lulosa d’un sol ús, 
l’excés  de desinfectant (goteig). En tots els casos deixar actuar 
10 minuts. -Evitar equips informàtics, elèctrics / electrònics-* 

 
6. Abans de tornar a ocupar l’espai polvoritzat, deixar 

assecar el producte  i posteriorment ventilar. 

 
7. Els productes a utilitzar podran ser un dels següents 

 
• OXA Bacterdet plus (5%) 
• Rely On Virkon (1%) 
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Veure Annex Productes utilitzats registrats al ROESB. 
Nota: Es podrà variar el producte desinfectant, sempre que acompleixi amb les condicions 
necessàries de eficàcia i de registre com a biocida al ROESB. 

 

PROCEDIMIENT DE SEGURETAT 
 
Previ als treballs: 

 
Assegurar-se que la residència a complert les tasques de preparació: 
 
El personal de la residència haurà de col·laborar a fi efecte que la desinfecció es pugui 
portar a terme de forma adequada en temps i forma, coordinant-se amb efectivitat amb el 
personal d’Anticimex que portarà a terme els treballs de desinfecció. 
 

- Eliminació o recobriment de elements que puguin resultar afectats. 
- Retirada d’aliments. 

- Les dependències, les zones a desinfectar romandran desocupades totalment  
mentre dura el tractament, d’acord com indiquen les instruccions del desinfectant 
en el Registre -ROESB- del Ministerio de Sanidad, com a producte biocida. 
 

Durant el tractament: 

Per a realitzar el tractament es obligatòria la utilització dels següents equips de protecció 
individual: 

 

 

 

Equipo de protección Referencia 

Ulleres de seguretat ajustades 
al rostre EN166 

XEP039 Ulleres complertes 
Kibo. 

Protecció del cos XEP0222 mono (buzo) protector 
Protecció respiratòria Máscara Integral BLS5600 o 

Màscara buconasal (utilitzar 
amb ulleres estanques) 

Protecció de les mans Guants 
Calçat de seguretat XEP0334 o XEP0280 
Cobre-sabates XEP0226 

 

Serà obligatori posar-se tots el equips de protecció individual, previ a la entrada a la zona 
a desinfectar. 

No es podran retirar el equips de protecció individual en cap moment mentre estiguem 
dins de la instal·lació. 
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Posterior al tractament: 
 
Hauran de seguir-se les següents mesures per ordre indicat: 

 
- Abans de treure’s qualsevol equip de protecció individual, haurà de netejar-se 

l’exterior dels equips de polvorització amb el mateix desinfectant aplicat, amb ajut 
d’un drap/paper cel·lulosa d’un sol us. 

 
- Sense treure’s la màscara s’haurà de treure el mono, el cobre-sabates, i els 

guants. La retirada es farà deixant la zona exterior a l’interior, i introduint tot en 
una bossa estanca. Aquest equips de protecció es llençaran. 

 
- Es realitzarà una neteja de mans i avantbraços amb sabó seguint el procediment 

descrit. 
 
- Es retirarà les ulleres i la màscara respiratòria per aquest ordre, es netejaran 

igualment amb la solució desinfectant amb un drap/paper cel·lulosa d’un sol us. 
 
- Es tornarà a realitzarà una neteja de mans i avantbraços amb sabó seguint el 

procediment descrit. 
 
- S’esperarà al assecat de l’àrea tractada (15 minuts aproximadament) es ventilarà, 

prèvia a la entrada de personal del centre. 
 
- S’avisarà al centre que tot i esperar-se mínim 15 minuts i ventilar, el terra podria 

quedar humit i podria causar caigudes per lliscament del personal a fi de que 
prengui les mesures pertinents. 

 
 
 
 
ANNEX 
 
 

Productes utilizats, consulta al ROESB:   
 

• OXA Bacterdet plus 
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?metodo=realizarDetalle&tipo=plaguicidas&n
umero=19-20/40/90-10220 

 

• RELY+ON VIRKON 
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?metodo=realizarDetalle&tipo=plaguicidas&n
umero=13-20/40/90-01562 
 
 

 
Nota: Es podrà variar el producte desinfectant, sempre que acompleixi amb les condicions 
necessàries de eficàcia i de registre com a biocida al ROESB, i s’informi adequadament del 
canvi. 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?metodo=realizarDetalle&tipo=plaguicidas&numero=19-20/40/90-10220
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?metodo=realizarDetalle&tipo=plaguicidas&numero=19-20/40/90-10220
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?metodo=realizarDetalle&tipo=plaguicidas&numero=13-20/40/90-01562
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?metodo=realizarDetalle&tipo=plaguicidas&numero=13-20/40/90-01562
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