AREA DELEGADA DE SANITAT I CONSUM
Centre Municipal de Salut

GUIA DE PROTOCOLS, I REGISTRES DE NETEJA, SEGURETAT I PREVENCIÓ DE MALTIES TRANSMISSIBLES, ALS
CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL (CEI) DEL PMEI:
NETEJA:
La neteja és prèvia a la desinfecció, es realitza amb aigua i detergent.
El CEI ha de disposar de:
-protocols de neteja del local i dels estris de treball,que han d’especificar quins llocs netegen, amb quin producte netegen i amb quina i dilució; així
com la freqüència mínima de neteja (després de l’ús, diària, setmanal, quinzenal, mensual o trimestral), temperatura de l’aigua, mode d’us i
mesures de seguretat
-fitxes de seguretat dels productes utilitzats en netejar
-registres de neteja i desinfecció anotant qui, què i quan neteja
Aquest material ha de ser supervisat per una persona designada com a responsable de la neteja i la desinfecció.
La neteja s’ha de dur a terme mitjançant 3 accions:
1-Mecànica: fregant, raspallant, amb aigua a pressió, amb aspirador...
2-Química: amb detergents i desinfectants, amb els quals s’aconsegueix disminuir la càrrega de pols i de microorganismes vius.
3-Temperatura: l’aclarida amb aigua calenta fa més efectiva la neteja i la desinfecció.
PRODUCTES DE NETEJA GENERAL: ELS DETERGENTS
-Àcids (pH entre 1 i 2): són útils damunt brutor mineral, ciment, tosca, incrustacions... Són poc antisèptics i es poden utilitzar en inodors, banyeres,
tancs de pesada i altres estris...
-Alcalins (pH major a 8): actuen damunt brutor de greix animal o vegetal, proteïnes, sang... Són útils a trespols, vidres, fòrmica, acer inoxidable i
estris. Son bons antisèptics i eviten la formació de pel·lícules de brutor.
-Neutres: són xampús d’usos específics, útils en greixos animals i vegetals, minerals, pols. Són especialment indicats per a netejar tèxtils
(entapissats, catifes...), pèl i pell humana i animal. Alternant detergents alcalins i àcids s’assegura una neteja eficaç sense danyar superfícies, però
mai s’han de mesclar.
Els productes de neteja, els hem d’utilitzar i emmagatzemar fixant-nos en els logotips, marcats a l’envàs, ja que poden ser causa d’accidents i
produir danys a la salut i/o al medi ambient (els productes amb perfums sintètics a vegades contenen components de difícil absorció pel medi
natural i transmeten una sensació de netedat que no sempre és efectiva).
La neteja, sempre l’hem de realitzar amb equips de protecció individual específics segons la feina, seguint les pautes indicades a les etiquetes
(mode d’us, dosi, identificació de perills, descripció de risc...) i a les fitxes de seguretat dels productes utilitzats, les quals sempre han d’estar a
disposició del treballador.
S’ha d’intentar al màxim, netejar amb els productes alternatius menys perillosos per a la salut i/o el medi ambient, i triar productes biodegradables
i/ò ecològics (etiqueta de garantia ecològica europea, Reglament CE núm. 66/2010).
-Productes de neteja alternatius: 1) tensioactius, sabons de greix naturals; 2) desengreixadors àcids cítric i acètic; 3) netejadors alcalins hidròxid
sòdic, potàssic, i bicarbonat sòdic; 4) desinfectants alternatius àcids acètic (vinagre), o peracétic, peròxid d’hidrogen o de sodi, sulfat sòdic,
propanol, 5) detergents enzimàtics: borat de sodi, i carbonat de sodi
ESTRIS BÀSICS I MODE DE NETEJA

1)-PER A AGRANAR TRESPÒLS: s’han d’utilitzar preferentment mopes humides o raspalls de pèl fi per a interiors, amb el

mànec llarg. L’ aspirador és el mètode més eficaç per a eliminar la pols fina, situada a zones de difícil accés, i ajuda a
combatre l’aparició d’al·lèrgies. També s’ha de disposar d’un recollidor, eina de neteja per als vidres, rasqueta... Si hi ha molta
pols a l’ambient de l’estança s’ha de polvoritzar amb un polvoritzador d’aigua clara l’ambient, per tal de minimitzar al màxim
la mobilització aèria de la pols i que aquesta es dipositi en terra.

2 )-PER A NETEJAR SUPERFICIES AMB BAIETES I POALS DE COLORS: s’han d’unificar els criteris
a l’hora de seleccionar els colors de les baietes i dels poals, i a més no s’han d’intercanviar baietes entre estances separades:
aula, bany, cuina... on cadascuna ha de tenir les seves pròpies, a fi d’evitar disseminar microorganismes entre diferents
estances.
Els criteris de selecció dels colors de les baietes utilitzades és el següent:
Baieta vermella i rosa: a zona d’alta contaminació (canviadors de bolquers, inodors...)
Baieta groga: a zona de contaminació mitjana (zones de manipulació d’aliments, taules de menjadors...)
Baieta verda: a les aixetes
Baieta blava:a zones poc contaminades (vidres, parets..)
Utilització de poals de mida mitjana:
Per a la neteja general de l’escoleta també es necessiten 2 poals de mida mitjana, un de vermell per a omplir amb l’aigua per aclarir, i un altre de
blau per a omplir amb l’aigua neta amb detergent i/o desinfectant, de manera que sempre s’ha de netejar amb la baieta neta prèviament aclarida
amb l’aigua del poal vermell, i posteriorment amarada amb el producte detergent-desinfectant del poal blau, sempre aplicant la baieta neta damunt
les superfícies a netejar. El desinfectant s’ha d’utilitzar respectant els temps d’aplicació (durant uns 10 minuts) després d’haver netejat i aclarit el
detergent. La neteja de superfícies s’ha d’iniciar sempre de les zones més netes a les zones més brutes: 1) Es recull la brutor sense productes; 2)
S’aclareix amb aigua calenta, que ajuda a diluir el greix; 3) S’aplica detergent durant el temps recomanat; 4) S’aclareix amb aigua calenta; 5)
S’aplica el desinfectant amb aigua freda el temps necessari (uns 10 minuts), i s’aclareix si el tipus de producte ho requereix.
-Material de neteja als canviadors de bolquers: s’ha d’utilitzar un poal verd de mida mitjana etiquetat per a cadascun dels canviadors de
bolquers de les respectives aules, i dipositar-lo al mateix canviador a netejar. S’ha d’utilitzar la baieta vermella o rosa per a les superfícies més
contaminades del canviador, com el matalasset de canvi, i verda per a les aixetes. Aquest poal i aquestes baietes han de ser exclusius per a
cadascun dels canviadors.
-Material de neteja per a les taules del menjador: s’ha d’utilitzar un poal groc de mida mitjana etiquetat i una baieta groga per a cada una de
les aules que siguin utilitzades com a menjador i s’ha de dipositar a la zona on col·loquem l’aigua i tassons, sempre separada i fora del recinte de
canvi de bolquers.. S’han de netejar les taules de menjador abans de dipositar-hi els aliments, i fer rentar les mans als infants.
-Material de neteja a altres zones poc contaminades: les baietes han de ser blaves (exemple: vidres, manetes de les portes....).
El mobiliari i els vidres s’han de netejar de les zones més altes cap a les més baixes, de dreta a esquerra o viceversa. Les taques es poden
polvoritzar directament. A l’hora de triar el mobiliari de feina s’ha de tenir en compte que les superfícies no siguin poroses i que siguin llises, sense
ranures i de material fàcilment rentable amb detergents i/ò desinfectants, preferentment d’acer inoxidable a les cuines.

3)-PER A FREGAR DESINFECTANT ELS TRESPOLS: es necessiten dos poals de fregar grossos, un de vermell

per a l’aigua d’aclarir i un altre de blau per a l’aigua amb detergent i/o desinfectant segons necessitat de la zona
netejada. Mètode: per als trespols després de l’agranada de brutor s’aplica aigua amb detergent del poal blau,
seguida de l’aclarida de la fregadora amb producte al poal vermell, després de cada aplicació, i posteriorment, una
vegada netejada l’estància, s’aplica el desinfectant (uns 10 minuts). Després s’aclareix si el producte ho requereix.
Sempre s’han de netejar els estris després d’usar-los.
LA NETEJA DE JUGUETES
La neteja de les juguetes que els bebès es posen a la boca ha de ser diària. Si és manual s’ha de fer amb aigua calenta almenys a 50ºC i
detergent. Sempre que es pugui s’ha d’utilitzar el rentavaixelles a temperatures altes. Els peluixos s’han d’eliminar al màxim dels centres i rentar
com a mínim una vegada per setmana a la rentadora. Cada aula ha de disposar de dos recipients de fàcil neteja, un per a juguetes netes i un altre
per a juguetes brutes, si és possible. Per a triar el color dels recipients s’han de seguir els criteris per a colors abans explicats: el vermell seria per
a juguetes brutes i el blau per a juguetes netes. El pla de jocs de cada aula ha d’especificar l’ús de juguetes setmanal i s’ha de dur un registre
escrit de la seva neteja.
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NETEJA DE SUPERFÍCIE CUTÀNIA DE MANS
Abans d’iniciar el treball a les cuines, menjadors escolars... s’ha de realitzar la neteja de mans amb aigua i sabó, també abans de col·locar-se els
guants, i després de treure-se’ls. S’ha de dedicar una especial atenció en cas de contaminació amb fluids orgànics com sang o altres, així com
després d’anar al bany, tocar-se el nas o objectes contaminats, canviar bolquers, tocar aliments crus contaminats... Als locals de treball les
solucions hidroalcohòliques no supleixen mai la neteja de mans i ungles amb aigua i sabó; en tot cas la reforcen.
GESTIÓ DE RESIDUS
A les zones de dipòsit de residus, inespecífics de material higiènic sanitari (bolquers..) s’han d’utilitzar dipòsits diferenciats per a minimitzar riscs
dins el mateix centre (ja que són reserves de gèrmens oportunistes). Es gestionen a través del servei de recollida de residus municipal. Per a la
resta de residus reciclables, com paper, envasos lleugers i envasos de vidre, s’ha de disposar de contenidors diferenciats dins el centre
i s’han de dipositar als contenidors urbans de reciclatge..A la cuina els contenidor de residus orgànics ha de disposar de pedal i ser de
material bo de netejar. La seva neteja s’ha d’incloure en el pla de neteja del centre. Les zones “brutes” de dipòsit de residus han d’estar
separades de les zones “netes” (d’emmagatzematge d’aliments, productes i material de neteja...). Els contenidors s’han de mantenir
nets i tapats, i s’ha d’anotar al registre de neteja de la cuina..
DESINFECCIÓ
Si hi ha material de feina reutilitzable contaminat per fluids orgànics, excrements, sang o d’altres, el primer pas és col·locar-se guants i immergir tot
immediatament l’instrumental en solució desinfectant: 1) lleixiu (hipoclorit sòdic), 30 min., en cas de vidre, plàstic... ja que és corrosiu per a metalls;
2) alcohol al 70%, 20 minuts, o 3) ebullició en aigua durant 20 minuts. El segon pas és netejar la brutor present amb detergent. El tercer pas és
l’eixugada minuciosa. El quart pas es. una vegada eliminada tota la brutor i eixugat l’ utensili, tornar a amarar de producte desinfectant de manera
que arribi perfectament a tot l’objecte.
PLA CONTRA PLAGUES D’INSECTES I ROSEGADORS
S’han de vigilar totes les ranures, esquerdes... on els insectes o rosegadors puguin niar, especialment a zones calentes, fosques i humides, i a
llocs d’acumulació de residus. S’ha de vigilar i controlar amb esquers insecticides, o rodenticides ubicats estratègicament, mai amb accés dels
infants. Als CEI les recomana que la vigilància la faci una empresa homologada. En cas de plaga els tractaments els ha d’aplicar obligatòriament
una empresa homologada per la CAIB (inscrita al ROESPS), respectant els terminis de seguretat indicats al certificat, ja que l’ús de productes
insecticides i rodenticides és molt perillós (pot causar enverinament i hemorràgies internes). Si es detecten plagues en una zona pública urbana
s’ha d’avisar al 010, a fi de que el Servei Municipal de Plagues les pugui exterminar.
MESURES GENERALS BÀSIQUES PER A PREVENIR MALALTIES TRANSMISSIBLES
- Tapar-se la boca en tossir i rentar-se les mans amb aigua i sabó sovint, durant 15 segons com a mínim.
-Evitar tocar-se els ulls, la boca i les fosses nasals després d’haver estat en contacte amb superfícies susceptibles d’estar contaminades i rentar-se
les mans.
-En èpoques d’epidèmia, evitar compartir objectes personals. El servei de neteja ha d’extremar les mesures higièniques a totes les superfícies
d’alta afluència de públic (taulells, manetes de portes...). S’ha de fer el repàs d’aquestes superfícies a la meitat de l’horari d’atenció al públic amb
producte desinfectant, seguint les instruccions dels envasos pel que fa a la dosi, la dilució i el temps d’aplicació.
- Eliminar els areners dels centres (CEI), i no tenir-hi animals i el menor nombre de peluixos possible.
- A l’inici de curs a les escoletes s’entreguen les normes de salut per a l’admissió de l’ infant al centre, als pares dels infants matriculats. Aquests
firmen el compromís de complir-les i s’ha de respectar acuradament la no-assistència de l’infant amb febre, diarrees, calendari de vacunes
actualitzat... .En cas de baixa d’assistència per malaltia infectocontagiosa, per a admetre de nou l’infant a l’escoleta, i per a protegir el conjunt
dels infants de les aules, han d’entregar l’informe mèdic segons el qual l’ infant pot assistir de nou al centre perquè està curat o en tractament del
procés infecciós que ha produït l’absència a l’escoleta. Es poden veure les normes de salut al següent enllaç: { HYPERLINK
"http://www.palmaeduca.es/p_activitats/docs/2013%20llibret_PMEI_CASTELLANO.pdf" }
SEGURETAT I PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS
1-Elements de protecció individual (EPI):
-Protecció respiratòria: tapaboques d’un sol ús (porus no major de 10 micres), a treballs de neteja amb ús de productes que emanin gasos...
-Protecció visual: ulleres o caretes que impedeixin esquitades. L’’ús de careta no omet el tapaboques en tècniques que ho requereixen.
-Protecció d’extremitats superiors (mans): guants de làtex, per a reduir el risc de contaminació per fluids orgànics a les mans, ja que actuen
com a barrera biològica i química, segons la pràctica a realitzar. El làtex no està fabricat per a ser rentat i reutilitzat, ja que tendeix a formar
microporus quan és exposat a líquids utilitzats en la pràctica diària.
S’han d’usar guants adequats per a qualsevol tasca o procediment que impliqui contacte amb: 1) Fluids corporals; 2) Pell no intacta (ferides encara
que estiguin tapades), membranes mucoses o superfícies contaminades amb sang;. 3) Productes detergents i desinfectants; així s’’evita l’aparició
de dermatitis i contaminació de mans en realitzar aquestes tasques, utilitzant guants gruixats específics de neteja, diferenciant obscurs per a zones
molt brutes (inodors...) i clars per a altres superfícies.
-Roba de treball: preferiblement la tela ha de ser repel·lent a l’aigua, d’una o dues peces, o una bata de màniga llarga o ¾ de color clar.
-Calçat apropiat: còmode, antilliscant i que eviti la humitat si la feina ho requereix.
-Gorra a les cuines i cabell recollit.
-Altres mesures de prevenció: d’accidents amb instrument tallants a les cuines, armaris de seguretat per a dipòsitari ,aterial combustible de
manteniment, neteja...; revisió d’extintors segons normativa; desconnexió d’aparells elèctrics, prevenció de malalties musculoesquelètiques amb la
postura correcta a l’hora del maneig dels infants, escales als canviadors de bolquers... .
2-Logotips de productes de neteja, desinfecció i esterilització: (Reglament CE 1272/2008)
En cas de gran estoc d’aquests productes s’han de guardar en armaris especials, per a la prevenció d’incendis, classificats segons el logotip
marcat a l’envàs. Mai s’han d’emmagatzemar els productes corrosius juntament amb els inflamables.
Perillosos per a la salut:

Perill a petites Corrosiu Perill a altes
dosis
cremades dosis

Perills físics:

Cancerigen
i mutagen

Explosiu amb
espira, flama

Inflamable

Perill medi ambient:

Agreuja
incendis

Corrosiu
metalls

Bomba de gas
Atenció: dany
cremades de fred al medi ambient

S’ha d’utilitzar el contenidor de reciclatge adequat per a cada producte. Si els tiram al medi ambient poden contaminar l’aire, aigua i els aliments, i
perjudicar la salut de la població. S’han d’evitar els productes cancerígens i mutàgens, tòxics per a la reproducció, disruptors endocrins,
sensibilitzadors, neurològics i tòxics persistents acumulatius. Ens hem de fitxar que els productes utilitzats no duguin descripció de risc associat:
frase R o frase H, i triar si es possible productes biodegradables i ecològics.
Podem trobar altres indicacions de seguretat a l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene del Treball (INSHT) { HYPERLINK "http://www.insht.es" }
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RESUM DE LES RECOMANACIONS DE NETEJA I DESINFECCIÓ ALS CEI
1-A trespols i a mobiliari que ho permeti, l’ús de detergent
biodegradable en aigua calenta i posteriorment de lleixiu (en aigua
freda) és eficaç. Els estris de cuina que ho permetin s’han de
rentar amb aigua calenta al rentavaixelles.
2-La llenceria també s’ha de netejar i desinfectar. El material ha de
resistir la utilització freqüent de productes detergents i
desinfectants, així com temperatures de rentada superiors a 70º i
planxada a 130º, amb temps d’aplicació suficient.
3-Les juguetes a guarderies i centres d’educació infanti, s’han de
netejar i desinfectar. Si l’estrí o objecte ho permet es pot utilitzar la
rentadora o el rentaplats amb aigua calenta (més de 70º). Si no,
després de la neteja s’ha de submergir en una solució de producte
desinfectant (el temps indicat a l’etiqueta) i després aclarir-lo amb
aigua correctament clorada. Després d’usar-les s’han de dipositar
en un contenidor de juguetes brutes.
4-Les tisores i les pinces en cas de contaminació
s’han de: 1) netejar (amb detergent); 2)
desinfectar (solució desinfectant); 3) eixugar i
guardar a la farmaciola.
5- A les cuines s’ha de tenir una pica perquè els
manipuladors d’aliments s’hi rentin les mans. La
pica ha de ser independent i ha d’estar a la zona de manipulació d’aliments, fora del
bany, i dotada amb aixeta monocomandament, aigua freda i calenta, dispensador de
sabó, paper d’eixugada d’un sol ús o eixugador elèctric d’aire.
6-Els filtres i l’interior de l’aparell d’aire condicionat s’han de netejar aspirant-ne la pols,
netejant i desinfectant periòdicament, especialment en començar a usar-los entre
estacions i després de períodes llargs sense ús.
7-La renovació periòdica de l’aire als recintes tancats és important. S’ha de fer obrint finestres o portes
durant almenys 10 minuts.
8-Després de períodes majors a un mes sense utilitzar l’aigua de les aixetes, dutxes, etc. abans de tornarles a usa s’ha de deixar córrer l’aigua almenys 1 minut, especialment durant i just després del període
estival. És important netejar i submergir periòdicament els filtres de les aixetes i els capçals de dutxes en
vinagre o solució anticalç, i aclarir-los posteriorment en solució desinfectant, mai mesclant-los, com a
mesures preventives contra la contaminació per legionel·la.
9- Com a material de neteja a l’aula hi ha d’haver 2 poals (groc i verd) i 4 baietes (groga, rosa o vermella,
verda i blava). El poal i la baieta grocs s’han d’utilitzar per a netejar les taules i les cadires, el poal verd
amb una baieta vermella o rosa per a netejar la zona de canvi de bolquers (matalasset) i 1 verda per a
aixetes i superfície del lavabo. La baieta blava es pot destinar a altres usos dins l’aula. Tot ha d’estar
ubicat fora de l’abast dels infants i aquestes baietes han de ser especifiques per a cada aula.
A més, s’ha de mantenir ordre i netedat a l’aula eliminant objectes i juguetes que no s’utilitzin. També s’hi
ha de tenir penjat el registre de control de neteja d’aules, s’ha de dur el control del material de neteja
necessari per a poder dur a terme aquesta tasca i s’ha d’avisar la direcció del centre si hi ha material en
mal estat.
10- Al canviador: a) Cal rentar-se les mans amb aigua i sabó abans i després de canviar cada bolquer; b)
Cal emprar SEMPRE guants quan es netegen les deposicions; c) Cal posar sempre la tovallola especifica
de cada infant o paper d’un sol ús damunt el matalàs del canviador abans de canviar-los els bolquers. La
tovallola s’ha d’enviar a casa perquè es renti almenys un cop per setmana i sempre que s’embruti i sigui
necessari; d) No cal posar-se mascareta quan les deposicions puguin ser portadores d’algun virus ja que
en aquest cas la transmissió es per contacte, no és àrea; e) Els canviadors no es poden utilitzar com a
dipòsit d’objectes aliens a la funció que tenen. Mai s’hi ha de dipositar res relacionat amb les activitats
d’alimentació; f) Als banys els inodors petits han d’estar coberts perquè els infants no hi puguin posar les
mans.
11-Altres mesures higièniques a les aules: a) Les hamaques han d’estar identificades amb el nom de cada
infant. Els llençols s’han de rentar a l’escola un cop per setmana; b) Les juguetes, la roba i els coixins…de
les aules s’han de netejar seguint el calendari pactat a cada aula, o quan sigui necessari.
12-El personal del centre ha de disposar de les orientacions higièniques per a realitzar els primers auxilis.
Si hi ha sang s’han d’utilitzar guants i ha d’estar penjat al taulell de la sala de professors el protocol
d’urgències amb el procediment a seguir, així com els telèfons i les adreces del lloc assistencial on acudir.
13- S’ha de respectar tenir els poals de fems ben tapats i fer reciclatge de residus.
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Taula 1. PROTOCOL DE NETEJA / DESINFECCIÓ GENERAL A CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL PMEI
A) PROCEDIMIENTS GENERALS: s’ha de disposar d’un carro de neteja correctament equipat.
1) Rentar mans;2) Dur gorra;3)Tapar ferides;4) No dur joies;5) No tenir animals;6 )No mesclar productes;7) No fumar; 8) Farmaciola en vigència.
B) PROCEDIMIENTS DE SEGURETAT I EPI (equips de protecció individual):
1) Usar guants; 2) Desconnectar equips elèctrics en netejar; 3) Utilitzar ulleres; 4) Controlar temperatures d’equips i aigua; 5) Eliminar areners i peluixos.
C) ÚS DE BAIETES SEGONS COLORS:
Vermella/rosa: zones d’alta contaminació (WC), Groga: taules i zona de menjador; Verda: aixetes Blava: poc contaminada; Blanca: general
RESPONSABLE
ZONES:
FREQÜENCIA PRODUCTE
DOSIFICACIÓ
T DE L’AIGUA
MODE D’ÚS

AULES
Agranada de
trespols del
centre.

MÍNIMA
Una vegada al
dia i sempre
que s’embruti.

Neteja de
superfícies,
mobles i
prestatgeries

Una vegada al
dia i sempre
que s’embruti.

Detergent desinfectant

Segons indica
l’etiquetatge del
producte

Amb detergent,
aigua calenta, i
amb desinfectant
clorat aigua freda

Fregada de
trespols

Una vegada al
dia i sempre
que s’embruti.

Detergent
amb
desinfectant.
Millor si és
romanent

Segons s’indica a
l’etiquetatge del
producte.

Amb detergent,
aigua calenta, i
amb desinfectant
clorat, aigua freda.

Taules de les
aules menjador

1 vegada al
dia i abans
d’utilitzar-les
amb aliments

Segons s’indica al
producte.

Amb detergent,
aigua calenta, i
amb desinfectant
clorat, aigua freda.

Buidat i neteja
de papereres
de reciclatge
del centre

Diari

Detergent
amb
desinfectant,
amb
polvoritzador
Detergent
amb
desinfectant.
Millor si és
romanent.

Detergent
amb
desinfectant.
Millor si es
romanent
Ídem aules

Segons s’indica al
producte.

Amb detergent,
aigua calenta, i
amb desinfectant
clorat, aigua freda.

BAIETA VERDA: aixetes
Específica per a cada
bany. VERMELLA a
zones molt contaminades.

Ídem aules

Ídem aules

Ídem aules

Segons s’indica al
producte.

Amb detergent,
aigua calenta, i
amb desinfectant
clorat, amb aigua
freda.

1 POAL MITJÀ VERD
1 BAIETA ROSA per al
matalàs de canvi i
BAIETA VERDA per a
AIXETES especifica del
canviador.

Segons s’indica a
l’etiquetatge.

Ídem als
canviadors de
bolquers
Amb detergent
aigua calenta, i
amb desinfectant
clorat, aigua freda

BAIETA ROJA que indica
alta contaminació.

BANYS
Superfícies
de banys poc
contaminades

Una vegada al
dia i sempre
que s’embruti

En cas de
molta pols
polvoritzar
amb aigua.

Trespols
agranada i
fregat
Canviadors
de bolquers

Ídem aules

Container de
bolquers

Neteja diària

Alicatat bany

Diari a zones
més
problemàtique
s i setmanal a
la resta.
Setmanal

Detergent
amb
desinfectant,
millor si és
romanent, i
polvoritzador
desinfectant.
Detergent
amb
desinfectant.
Detergent
amb
desinfectant.
millor si és
romanent.
Amoníac

Setmanal i
sempre que
sigui necessari
Diari

Detergent
amb
desinfectant.
Neteja vidres

Diari

Ídem
superfícies
Ídem
superfícies
Detergent de
rentavaixelles
o detergent
de rentadora

Pintes, i
raspalls
LLENCERIA
Llençols
Tovalloles
Vidres i
miralls
Manetes
portes

Una vegada al
dia neteja i
desinfecció.
Després dels
canvis que ho
requereixin

ALTRES
ZONES

Diari

JUGUETES,
2 recipients:
1)nets i 2)
bruts.

Si les posen a
la boca a diari.
Els peluixos,
setmanal.

Amb raspall fi a interiors; o
MOPA HUMIDA; o
ASPIRADOR,.
A zones exteriors amb
raspall gruixut
De net a brut
BAIETA BLAVA I 2
POALS MITJANS
ETIQUETATS:
VERMELL/
Aigua d’aclarir, i un altra
BLAU/ producte de
neteja. De dalt a baix
Una fregadora, i 2 POALS
ETIQUETATS:
VERMELL/aigua
d’aclarir, i BLAU /
producte detergent desinfectant
De net a brut.
BAIETA i POAL
MITJÀ TOTS dos en
GROC

Utilitzar el color de la
baieta segons el grau de
contaminació:
PAPERERA: BLAU
CONTENIDOR
ORGÀNIC: ROSA /
vermell

Segons s’indica a
l’etiquetatge.

BAIETA VERDA, o ROSA
segons zones.

Si es pot a la rentadora.
Segons s’indica al
producte.
Polvoritzar, segons
l’etiquetatge.
Polvoritzar, segons
l’etiquetatge.

A més de 70ºC

Rentadora i planxada

BAIETA BLANCA
BAIETA BLAVA
BAIETA BLAVA
Rentavaixelles, o manual
detergent/desinfectant en
aigua calenta, i ben aclarit.
Peluixos a la rentadora
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Taula 2. REGISTRE DE CONTROL DE FREQÜÈNCIA DIÀRIA DE NETEJA GENERAL DELS CEI DEL PMEI
Dies del mes
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AULES
Agranada del
trespol
Superfícies
mobles i
estances…
Fregada del
paviment
Taules aules
Buidatge i neteja
de papereres
Juguetes que es
posen a la boca
Altres juguetes,
separades a
recipients nets i
bruts
BANYS I
CANVIADORS
DE BOLQUERS
Superfícies banys
poc contaminats
aixetes
Superfícies banys
molt contaminats,
canviador de
bolquers
Poal de bolquers
Enrajolat bany
Vidres i miralls
Pintes i raspalls
ALTRES
Manetes de les
portes
Neteja d’estris de
neteja

PRODUCTES UTILITZATS:
AULES:________________________________________________________________________________
BANYS:________________________________________________________________________________
INCIDÈNCIES:___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Mes______________ Any_______________
RESPONSABLES
-Persona que realitza la neteja diària _______________________________Firma:
Data:

-Supervisor/ra de la neteja ________________________________________Firma:
Data:
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Taula 3. REGISTRE DE CONTROL DE FREQÜENCIA DE NETEJA DE JUGUETES DE L’AULA
Dies del mes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
AULES BEBÈS
Juguetes que es posen a la boca

AULES 1-2 AÑYS

AULES 2-3 AÑYS

Taula 4. PRODUCTES DE NETEJA UTILIZATS
PRODUCTE DE NETEJA
TEMPERATURA DE L’AIGUA

MODE D’ÚS

NOM DEL RESPONSABLE DE LA NETEJA DIÀRIA________________________________Firma:
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