NOTA INFORMATIVA
MESURES HIGIÈNIQUES DAVANT LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS

Amb motiu de l’estat d’alarma declarat per les autoritats a causa de la declaració
de l’OMS de pandèmia internacional ocasionada pel coronavirus SARS-CoV-2,
responsable de la malaltia denominada covid-19, es fa necessari adoptar mesures
excepcionals, entre les quals hi ha la neteja i la desinfecció a fi d’eliminar la
càrrega viral tant de les vies i espais públics com de superfícies i espais habitats
d’ús privat (domicilis) o d’ús col·lectiu, com les residències de la tercera edat i els
establiments comercials l’activitat dels quals estigui permesa.
Per tot això, es fa necessari establir-hi unes pautes:
Mesures generals


El personal de neteja ha de rebre la formació prèvia i ha d’utilitzar l’equip de
protecció individual adequat.



Per tal de fer un ús correcte dels productes, els usuaris han de llegir
detalladament l’etiqueta o en el seu cas la fitxa de dades de seguretat



S’han d’emprar els detergents habituals i els desinfectants autoritzats per a
aquest fi.
En l’enllaç següent hi ha la llista de productes viricides de provada eficàcia
autoritzats a Espanya i publicat pel Ministeri de Sanitat:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
S'ha de seleccionar el producte tenint en compte la forma d’aplicar-lo i el tipus
d’usuari.
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Els desinfectants d’ús de personal professional especialitzat els han d’utilitzar
tècnics qualificats de les empreses inscrites en el Registre Oficial
d’Establiments i Serveis Biocides (ROESB).
Podeu consultar la llista d’empreses inscrites en el Registre de les Illes Balears
en l’enllaç següent:
http://www.caib.es/sites/salutambiental/ca/portada-26165/?campa=yes

Sense menystenir els productes anteriors, cal destacar que el lleixiu és un
desinfectant molt recomanable. Hi ha evidència que els coronavirus
s’inactiven en contacte amb una solució d’hipoclorit sòdic amb una
concentració al 0,1 % (dilució d’1:50 d’un lleixiu amb una concentració de 50
g/litre preparada recentment) i amb alcohol etílic al 62-71%.
Així mateix, cal destacar que l’ozó (biocida generat in situ a partir de l’oxigen)
no està inclòs en la llista anterior. A dia d’avui la situació del producte és la
següent:
En aquest moment s’avalua com a substància activa (entre altres coses, per
desinfectar l’aire) a Alemanya i a Holanda, però no se n’ha presentat encara
cap esborrany d’informe d’avaluació.
En aquests moments no hi ha més informació que la que es pot trobar en
articles científics o en les pàgines web d’algunes agències d’altres països (EPA).
Es desconeixen, per tant, les dosis necessàries per garantir-ne l’eficàcia
enfront del coronavirus i els efectes en la salut que aquestes dosis poden
implicar.
Mentre no s’hagi acabat d’avaluar la substància, els responsables de posar-la
en el mercat ho fan sota la seva responsabilitat, amb l’únic requisit de
notificar-ho, d’acord amb la disposició transitòria segona del RD 1054/2002.

Mesures específiques
Mesures higièniques a domicilis, zones comunes, vehicles privats
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf

Guia de prevenció i control enfront del covid-19 a residències de majors i
altres centres de serveis socials de caràcter residencial
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Residencias_y_centros_sociosanitarios_COVID-19.pdf
Procediment de neteja viària
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Procedimiento_limpieza_viaria_COVID-19.pdf
Atesa la situació actual, entenem que es recorri a la col·laboració de voluntaris en
aquestes actuacions, si bé és imprescindible la formació de les persones que les
realitzen i la utilització dels EPIS corresponents, així com la figura d’un
responsable que supervisi la preparació de la dissolució d’hipoclorit i que
aquestes actuacions es realitzen correctament.
Aquestes desinfeccions s’han de dur a terme fora de l’horari comercial
d’establiments essencials.
Palma, 17 d’abril de 2020
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