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RECOMENDAÇÕES DE CUIDADOS PESSOAIS, E NO AMBIENTE DE TRABALHO 

BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CATALÃO-GOIÁS 
 
 

1- HIGIENE DOS AUTOMÓVEIS 

1.1 Composição: 
- Volante/direção; 
- Câmbio; 
- Freio de mão; 
- Botões/alavancas/maçanetas/comando de seta; 
- Cinto de segurança; 
- Rádio de comunicação e suas conecções; 
- GPS e componentes; 
- Telefones celulares ou não, institucionais e pessoais. 
 

1.2 Material utilizado: 
- um pano para limpeza com água e sabão; 
- um pano para limpeza com água; 
- um pano para secagem; 
- um pano para desinfecção com álcool 70%. 

 

1.3 Como higienizar: 
1º limpar a superfície/objeto – pano com água e sabão; 
2º limpar a superfície/objeto – pano com água; 
3º limpar a superfície/objeto – pano seco; 
4º limpar a superfície/objeto – pano com Álcool 70%. 
 

- Utilizar 4 (quatro) panos diferentes, de preferência de tecido não abrasivo. 
- Sempre realizar: Sentido único do movimento; de cima para baixo; movimento único. 
- A pessoa deverá utilizar luvas de borracha, para realizar esse procedimento. 
 

1.4 Frequência de Higienização: 
- Limpeza terminal (Completa): 4 (quatro) vezes ao dia: limpeza com água e sabão, e álcool 70%. 
   07:00 horas; 12:00 horas; 18:00 horas; 22:00 horas. 
- Limpeza parcial: Entre estes períodos, realizar higienização com álcool 70%, a cada atendimento. 

 

2- HIGIENE DAS MÃOS: 

- Revezar: 4 (quatro) vezes com álcool gel (friccionar até o álcool desaparecer das mãos)/ uma vez com água e sabão; 
 

3- HIGIENE DE PISOS 

1º limpar a superfície – pano com água e sabão; 
2º limpar a superfície – pano com água; 
3º limpar a superfície – pano com água e Hipoclorito (“água sanitária”, diluída em 1 parte de hipoclorito de sódio/9 
partes de água); 
4º após 10 minutos, secar com pano seco. 
 
- A pessoa deverá utilizar luvas de borracha de cano longo, botas de borracha impermeável, máscara, e óculos de 
proteção, para realizar esse procedimento. 
- Utilizar 4 (quatro) panos diferentes; 
- Sempre realizar: Sentido único do movimento; de dentro para fora do estabelecimento; movimento único (sem 
vaivém). 
 



OBSERVAÇÕES ADICIONAIS: 
 

 
1. Para o controle e segurança do ambiente, e das pessoas em circulação, recomenda-se, adotar pelo 

menos 2 m de distância entre pessoas; 

 

2. Cuidados específicos com o uniforme/vestimenta/elementos de segurança e defesa: 

- preferencialmente, tratá-lo no Batalhão; 

- não reutilizar, sem lava-lo antes;  

- cuidar dos coturnos, com água, sabão e álcool 70%, diariamente (na entrada e saída do plantão); 

- cuidar de toda composição de segurança/defesa/contenção (cacetetes, armas letais e não letais, 

algemas), com água, sabão e álcool 70%, diariamente, na entrada e saída do plantão, e sempre 

que utilizar; 

 

3. Se possível, banhar-se, antes de ir para casa; 

 

4. Sempre que realizar atendimento, com contato direto, higienizar o rosto, braços e mãos (nesta 

ordem), com água e sabão, sendo que nas mãos, também utilizar álcool gel 70%. 

 

5. Utilizar máscara, de acordo com a avaliação do cenário de risco. 

 

 

 

Quaisquer dúvida, ou esclarecimento: 

Contato: Letícia Cunha Franco 

leticiamedicinaufcat@gmail.com 

(64) 99262 - 6057 
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