
Associació pel consum responsable i la sostenibilitat de Terrassa

PROTOCOL DE DESINFECCIÓ DIÀRIA DE SUPERFÍCIES

Des de l’inici de la pandèmia es duen a terme desinfeccions diàries de les superfícies d’ús més comú

del local com ara poms de portes d’armaris i/o neveres, aixetes, qualsevol tipus de dipòsits de

queviures a granel, taulells, mobiliari, carretons de compra, etc. A continuació us llistem

detalladament les superfícies que es netegen i desinfecten1 diàriament per a la vostra informació i

també per tal que els/les voluntaris/àries que us oferiu per a fer la tasca en tingueu constància:

1. En primer lloc preparem un drap humit ruixat amb desinfectant (Sanytol Multiusos, vegeu

nota al peu de pàgina). Començant per l’entrada de la botiga, netegem el pom i la barra de la porta.

2. A continuació netegem el mobiliari de bar, les aixetes dels tiradors de cervesa i els taulells.

3. Apliquem, tot seguit, desinfectant en esprai sobre cadascun dels carretons de compra i

passem el drap pels mànecs/manetes dels carretons.

4. A continuació, desinfectem la resta del taulell, les superfícies de pesada de les balances, les

pantalles de les línies de compra i el mobiliari on es diposita la compra abans de ser pesada o

comptada.

5. Aprofitem per afegir una mica més d’esprai al drap. Passem al passadís de venda a granel de

cereals i fruits secs, a la dreta cal netejar totes i cadascuna de les caixes que contenen pasta i arròs,

seguint amb els poms de les portes de les neveres i frigorífics.

1 Desinfecció realitzada amb el desinfectant multiusos domèstic “Sanytol Multiusos“, la substància
activa biocida i viricida (TP2/AL) del qual és: 1,5% Clorur de didecildimetilamoni. Es pot consultar
la seva fitxa de seguretat a l’enllaç següent:
https://servicios.unileon.es/hospital-veterinario/files/2017/05/ES_FDS-CLP_SANYTOL-DESINFECTA
NTE-MULTIUSOS_FORMULA-MU150411C_20170522.pdf
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6. Després a la part esquerra del passadís, caldrà repassar amb el drap tots i cadascun dels pots

(del prestatge superior i el de sota) que contenen pots amb cereals, farines, fruits secs i fruita

deshidratada de tot tipus (és la part més llarga i que ens durà més temps).

7. Tot seguit podem passar al passadís següent i desinfectar les capses de plàstic on es guarden

les galetes de civada que es venen a l’engròs.

8. En el darrer passadís de més a l’esquerra, cal repassar els poms de les neveres on es

guarden les comandes, les aixetes dels contenidors de detergents i productes d’higiene a granel, els

pots d’espècies i herbes aromàtiques, i, finalment, les aixetes dels barrils de vi al final del passadís

(tancant així el cercle i arribant de nou a l’entrada).

9. Per últim, només ens queda passar al lavabo del fons del local i repassar totes les superfícies

de contacte, començant pels poms de les portes (interior i exterior), l’interruptor del llum, el mànec

de l’aixeta, el botó de la cisterna del vàter, i la resta de superfícies susceptibles de contacte...I JA

HEM ACABAT!

Recordeu que qualsevol superfície que pugui ser d’ús habitual és susceptible de ser netejada amb

desinfectant (si veieu que no s’especifica en aquest protocol podeu suggerir una actualització per a

afegir-la.

10. Gràcies per a ajudar a fer de l’Egarenca un lloc segur per a tothom!
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