
 

ANNEX 1: NETEJA DELS ESPAIS  
El responsable del centre ha de vetllar pel compliment de les normes de neteja 
dels espais.  
Un cop definit l’espai d’atenció al públic, cal preveure una neteja prèvia per a 
desinfectar la zona i una neteja diària a fons per desinfectar i evitar qualsevol risc.  
Es realitzarà ventilació cada hora dels espais i, si és possible, es mantindran 
algunes finestres obertes de manera permanent per tal que hi hagi circulació d’aire.  
Orientacions de Neteja i desinfecció, de la Secretaria de Salut Pública del 
Departament de Salut  
Les superfícies de major contacte, com el mobiliari on es duguin a terme els tràmits 
o proves, haurien de ser desinfectades diverses vegades al dia, idealment després 
de cada ús o tan sovint com sigui possible.  
Productes de neteja i desinfectants  
Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual 
en l’àmbit domèstic, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que 
indiqui l’etiqueta de cada producte.  
Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb 
diferents tipus de desinfectants, com poden ser:  
� Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una 
concentració al voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé 
posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua, especialment per a la desinfecció dels 
lavabos. Per a la resta de superfícies és suficient amb una barreja de 1 part de 
lleixiu i 99 parts d’aigua. Aquestes solucions s’han de preparar diàriament i s’han 
de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç.  
 
� Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l’alcohol 
etílic habitual que és del 96 %, barrejant 70 ml de l’alcohol amb 30 ml aigua (s’obté 
un alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de l'alcohol etílic de 96º amb 2 part 
d'aigua (s’obté un alcohol del 70,6 %)  
 
� Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada habitual que 
és del 3% de peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d'aigua oxigenada i 5 
parts d'aigua.  
Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida 
autoritzats per a ús pel públic en general i ús ambiental.  
Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, telèfons...) es poden utilitzar 
tovalloletes impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb 
alcohol de 70%. Caldrà garantir especialment la desinfecció del material sempre hi 
hagi un canvi de torn o de treballador i com a mínim 1 vegada al dia.  


