
Plano de Limpeza e Desinfeção 
da Cozinha e Armazém

Chão: Tipol, lixivia, esfregona, pá de lixo, vassoura ou 
escova, pano de limpeza e balde com água.

Estante: Pano de limpeza, esponja, tipol, lixivia, escova 
de plástico e balde com água.

Paredes, portas e janelas: Tipol, lixivia, escova de 
plástico, pano de limpeza e balde com água.

Teto: Vassoura, pano de limpeza, tipol e balde com 
água.

Materiais a utilizar

Cozinha
ü	Chão:  depois das tarefas e 

sempre que necessário;
ü	Tetos – de 15 em 15 dias;
ü	Paredes – todos os dias;
ü	Portas e janelas – todas as 

semanas.

Armazém 
ü	Chão – 3 vezes por semana;
ü	Tetos – de 3 em 3 meses;
ü	 Paredes, portas e janelas – 

de 15 em 15 dias;
ü	Estantes – todas as 

semanas.

• Durante a limpeza das 
paredes, não se deve 
utilizar esfregões de arame 
e nem de  palha-de-aço;

• Não misturar tipol e lixivia.

• Registrar na folha de 
registro do plano de 
lavagem e desinfeção da 
cozinha e armazém.

Atenção! 
Fazer a 
higienização:

Tirar todo o lixo do chão 
com uma vassoura

Retirar todos alimentos da 
estante

Retirar todo o pó Enrolar um pano húmido 
numa vassoura e retirar 

todo o pó

Molhar e esfregar o chão, 
com uma vassoura ou 

escova de plástico

Limpar todo o pó 
acumulado

Molhar e esfregar com 
escova, água e tipol

Tirar toda a sujidade acu-
mulada com uma esfregona

Lavar com água e tipol Retirar toda a sujidade

Chão Estante Paredes, portas e janelas Teto

Desinfetar com água limpa 
e lixivia

Desinfetar com água limpa 
e lixivia

Desinfetar com água e 
lixivia
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