TRAVEL WITHOUT PLASTIC

VAMOS REDUZIR OS
PLÁSTICOS DE USO ÚNICO
Procedimento Operacional Padrão

LIMPEZA DE TELECOMANDOS

Financiado

ALCANCE
Este guia de orientação é específico para controles remotos de dispositivos nos quartos dos hóspedes.

PROCEDIMENTO
PROTOCOLO DE LIMPEZA
Na limpeza dos quartos dos hóspedes, é importante seguir o procedimento estabelecido e evitar a
contaminação cruzada de áreas de alto risco dos quartos para áreas de baixo risco. Ao limpar produtos
como controles remotos, é importante remover a contaminação da superfície antes de
higienizar este dispositivo.
Os produtos de limpeza devem ser aplicados num pano limpo e não diretamente no dispositivo.
Este é então usado para aplicar o produto de limpeza em todo o dispositivo, incluindo nas áreas
mais difíceis de alcançar.
Como acontece com todos os produtos de limpeza, é importante garantir que o tempo de contacto
permitido/ recomendado é respeitado antes de remover o excesso da superfície.

OBJETIVO
Manter os padrões de higiene adequados para os controles
remotos de uso dos hóspedes (de TV e ar-condicionado)
sempre foi difícil devido à natureza dos dispositivos. Este
problema tornou-se ainda mais significativo devido à
pandemia do Covid-19 e este POP aborda como deve ser
limpeza destes objetos.
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LOCALIZAÇÃO
Depois de limpo, o dispositivo deve ser deixado num local apropriado dentro do quarto para o
hóspede. Qualquer uso ou toque subsequente (por exemplo, pela equipa que prepara as “boasvindas”) exigirá à pessoa em questão que use luvas ou proceda a uma nova limpeza do dispositivo.
Tendo em conta a informação anterior, no caso de um trabalhador tossir perto do dispositivo, seria
necessário uma nova limpeza.
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Sem Químicos POP • Condimentos POP
Telecomandos POP • Palhinhas POP
Artigos de Higiene POP • Dispensador de Água POP

TURISMO SUSTENTÁVEL: UM MELHOR
FUTURO PARA (COM) TODOS
VAMOS REDUZIR OS PLÁSTICOS DE
USO ÚNICO

Financiado
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