ROUMAIN / ROMANIAN
INFECȚIA CU CORONAVIRUS (COVID-19)
CURĂȚAREA ȘI DEZINFECTAREA SPAȚIILOR PUBLICE
Acest document oferă instrucțiuni privind curățarea și dezinfectarea
spațiilor publice, inclusiv a școlilor, universităților, bibliotecilor publice,
muzeelor, transportului în comun, reședințelor comunale și spațiilor de
lucru.
DIN 00000000
CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI

Substanțele de curățare și dezinfectare utilizate în mod obișnuit sunt
eficiente împotriva COVID-19.
Suprafețele atinse frecvent cu mâinile au probabilitatea cea mai mare de a fi
contaminate. Acestea includ clanțele ușilor, balustradele, butoanele lifturilor,
întrerupătoarele de lumină, mânerele dulapurilor, robinetele, mesele,
tejghelele și dispozitivele electronice.
Încă nu se cunoaște cât de mult trăiește pe suprafețe virusul care produce
COVID-19, cu toate acestea, dovezile timpurii sugerează că acesta poate să
trăiască pe obiecte și suprafețe de la câteva ore până la câteva zile.
ALEGEȚI UN PRODUS CARE CURĂȚĂ ȘI DEZINFECTEAZĂ
Atunci când curățați spațiile publice, alegeți produsele care curăță și
dezinfectează în același timp (de ex. soluții și/sau lavete de curățare și
dezinfectare, gata pregătite, cumpărate de la magazin dacă sunt disponibile).
Produsele de curățare îndepărtează microbii, murdăria și impuritățile de pe
suprafețe, folosind săpun (sau detergent) și apă. Curățarea nu distruge
neapărat microbii, însă, prin îndepărtarea lor, le reduce numărul și riscul de a
transmite infecția.
Produsele de dezinfectare distrug microbii de pe suprafețe, folosind
substanțe chimice.
Utilizați doar dezinfectante aprobate pentru suprafață dură care au un număr
de identificare al medicamentului (DIN). Un DIN este un număr format din 8
cifre, acordat de Ministerul sănătății din Canada (Health Canada), care
confirmă faptul că produsul de dezinfectare este aprobat și sigur pentru
utilizare în Canada.
CREAȚI O PROCEDURĂ DE CURĂȚARE
Operatorii spațiilor comunitare trebuie să dezvolte sau să revizuiască
protocoalele și procedurile privind curățarea spațiilor publice. Acest lucru va
determina unde sunt necesare îmbunătățiri sau curățare suplimentară.

Citiți și respectați instrucțiunile producătorului pentru utilizarea în siguranță a
produselor de curățare și dezinfectare (de ex. purtați mănuși, utilizați în zone
bine ventilate, permiteți suficient timp de contact astfel încât dezinfectantul
să distrugă microbii, pe baza produsului care se utilizează).
Spălați-vă mâinile cu săpun și apă sau utilizați dezinfectant pentru mâni pe
bază de alcool după îndepărtarea mănușilor.
Utilizați metode de curățare în condiții de umiditate, cum ar fi lavetele de
curățare umede și/sau un mop umed. Nu ștergeți sau măturați, deoarece
picăturile purtătoare de virus pot fi distribuite în aer.
Obiectele de curățare de unică folosință contaminate (de ex. capetele de
mop, lavetele) trebuie plasate într-un coș de gunoi închis ermetic, înainte de
a le elimina împreună cu deșeurile obișnuite. Obiectele de curățare
reutilizabile pot fi spălate folosind săpun de rufe obișnuit și apă fierbinte (6090°C).
Curățați și dezinfectați suprafețele pe care persoanele le ating frecvent
În plus față de curățarea de rutină, suprafețele care sunt atinse în mod
frecvent cu mâinile trebuie curățate și dezinfectate mai des, precum și atunci
când sunt vizibil murdare.
Spațiile comune, cum ar fi bucătăriile și băile, trebuie, de asemenea, curățate mai
des.
CU TOȚII NE PUTEM ADUCE CONTRIBUȚIA LA PREVENIREA RĂSPÂNDIRII COVID-19.
PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII VIZITAȚI
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