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PORTARIA Nº 173/2020 – PRA 
 
 

Institui o protocolo técnico sanitário para o retorno 
gradual das aulas práticas, das práticas em 
laboratório, das práticas profissionais e do estágio 
supervisionado, em caráter excepcional, em 
decorrência da Pandemia da COVID-19. 
 

 
O Professor Doutor Jean Soldi Esteves, Vice-reitor respondendo pela Pró-reitoria de 
Administração da Universidade de Taubaté, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, nos termos do art. 9º da Lei Complementar Municipal nº 282/2012 e dos 
atos executivos nº 09, 10, 11, 12, 13 de março de 2020 da Reitoria,  
 
  
CONSIDERANDO a Portaria do Ministério da Saúde nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, 
que “Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV)”, e a Portaria do 
Ministério da Saúde nº 356, de 11 de março de 2020, que “Dispõe sobre a 
regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 7 de fevereiro de 
2020”; 
  
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 64.967 de 8 de maio de 2020, o qual estende a 
medida de quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, o 
decreto Nº 64.959, de 04 de maio de 2020, o qual dispõe sobre o uso geral e obrigatório 
de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, bem como o 
Decreto Estadual nº 64.864, de 16 de março de 2020, que dispõem sobre a adoção de 
medidas temporárias emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19 em face da 
pandemia instalada; 
  
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 14.689, de 16 de março de 2020, que declara 
situação de emergência no Município de Taubaté e o Decreto Municipal n. 14.692, de 19 
de março de 2020, que suspende atendimento presencial ao público em geral e dá 
outras providências; 
  
CONSIDERANDO os atos executivos nº 09, 10, 11, 12 e 13 de março de 2020 da 
Reitoria, que dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e 
contingenciamento, no âmbito da Universidade de Taubaté, da pandemia da COVID-19; 
  
CONSIDERANDO especialmente o ato executivo nº 021/2020 da Reitoria, o qual 
autoriza o retorno gradual das aulas práticas, das práticas em laboratório, das práticas 
profissionais e do estágio supervisionado; 
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CONSIDERANDO a necessidade de preservação e cuidado dos alunos que retornarão 
para aulas práticas, das práticas em laboratório, das práticas profissionais e do estágio 
supervisionado para a finalização do processo de aprendizado necessário à conclusão 
do curso; 
  
CONSIDERANDO a necessidade de preservação da saúde dos servidores que 
participarão direta e indiretamente do desenvolvimento das práticas referidas; 
 
CONSIDERANDO a aceitação prévia dos hospitais conveniados à Universidade de 
Taubaté dos protocolos para o retorno das atividades práticas desenvolvidas nestes 
locais; 
 
R E S O L V E: 
 

Art. 1º Regulamentar os protocolos para a realização das práticas referidas 
com segurança e proteção dos alunos e servidores, em que todas as ações 
deverão observar o protocolo técnico, anexo I, o qual condiciona a unidade, 
metragem das salas, rotina de atendimento e EPI´S necessários.  
 
Parágrafo único. Todo e qualquer atendimento realizado nas clínicas e 
hospitais que os alunos realizem aulas práticas ou estágios, deverá seguir o 
protocolo específico para cada unidade, conforme anexos a esta portaria. 
  
Art. 2º Para atendimento na clínica de fisioterapia e nutrição deverá observar 
o anexo II – protocolo de atendimento clínica de fisioterapia e nutrição, 
referente à portaria, administração, docentes e discentes. 
  
Art. 3º Para atendimento na clínica de psicologia e escritório de assistência 
jurídica deverá observar o anexo III – protocolo de atendimento referente à 
portaria, administração, docentes e discentes. 
  
Art. 4º Para a realização de procedimentos que gerem aerossóis como 
intubação, aspiração traqueal, ventilação não invasiva, nebulização, coleta 
de amostras nasotraqueais, exercícios respiratórios e atendimento de 
pacientes em ventilação mecânica, deverá observar o anexo IV, protocolo de 
sequência de paramentação e desparamentação.   
  
Art. 5º Todos àqueles que receberem o EPI´s deverão preencher e assinar a 
ficha de controle de EPI, nos termos do anexo V.  
 
Art. 6º Para a realização da limpeza deverá observar o anexo VI, protocolo 
de limpeza e desinfecção. 
 
Art. 7º Locais de realização de prática não previstas especificamente em um 
dos protocolos anexos deverá seguir o protocolo da clínica de psicologia, 
guardada as suas peculiaridades.  
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Art. 8º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser 
alterada e revogada a qualquer tempo em que a medida não se torne mais 
necessária. 

  
 Registre-se, publique-se, cumpra-se. 

  
 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO, em 21 de maio de 2020. 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Jean Soldi Esteves 
Vice-reitor respondendo pela Pró-reitoria de Administração 

 
 
 

Publicada na Secretaria da Pró-reitoria de Administração, vinte e um dias 
do mês de maio de dois mil e vinte. 
 
 
 
 

Célia Regina Sierra Assis Batista 
Secretária da Pró-reitoria de Administração 
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PROTOCOLO TÉCNICO GERAL – ANEXO I 

 
I – PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS NASCLINICAS DE FISIOTERAPIA, 
NUTRIÇÃO, PSICOLOGIA E ESCRITÓRIOS DA UNITAU E EM AMBIENTE HOSPITALARES, 
UNIDADES BÁSICA DO MUNICÍPIO E REGIÃO. 
 
UNIDADE ROTINA DE ATENDIMENTO EPIS NECESSARIOS 

Clínica de Fisioterapia 

Neurológico adulto Permanência de 2 alunos e 
atendimento agendado a cada hora 

Máscara cirúrgica, avental, 
luvas e gorros 

Neurológico infantil  Permanência de 2 alunos e 
atendimento agendado a cada hora 

Máscara cirúrgica, avental, 
luvas e gorros 

Cardiorrespiratório/ 

cinesioterapia 

Permanência de 2 alunos e 
atendimento agendado a cada hora 

Máscara PFF 2 (sem válvula) 
avental impermeável óculos ou 
protetor facial, luvas e gorros 

Clinica Nutrição Permanência de 2 alunos e 
atendimento agendado a cada hora 

Máscara de pano e gorros 

Clinica Psicologia Permanência de 1 aluno por sala e 
atendimento agendado a cada hora 

Máscara de pano 

Laboratório de Nutrição e 

Dietética 

Permanência de 6 
 aluno e o professor 

Máscara de pano e gorros 

Laboratório de 

Enfermagem 

Permanência de 6 aluno e o professor  Máscara pano e gorros 

 
 
UNIDADE PROCEDIMENTOS EPIS NECESSÁRIOS 
Hospitais Consultas, exame físico, anamnese,  

aferição de pressão, glicemia capilar, 
curativo sem drenagem de secreção, 
administração de medicamentos, 
limpeza concorrente 

Máscara cirúrgica, avental, 
gorro, luvas  e óculos  

 
Atenção 
básica 

Consultas, exame físico, anamnese,  
aferição de pressão, glicemia capilar, 
curativo sem drenagem de secreção, 
administração de medicamentos, 
limpeza concorrente. 

Máscara cirúrgica, gorro, luvas  e 
óculos 

ORIENTAÇÕES 
 É proibido a circulação em áreas do hospital trajando roupas privativas. 
 Os protetores faciais poderão ser utilizados em substituição dos óculos de proteção e deverão 

ser higienizados com álcool 70% após o uso, caso tenha sujidade lavar com agua e sabão 
 Os EPIS são descartáveis e nos casos das máscaras cirúrgicas devem ser trocadas a cada 2 

horas ou trocadas quando estiverem úmidas; 
 Todo material descartável deve ser acondicionado em resíduo infectante. 
 Todos os resíduos provenientes de áreas potencialmente contaminadas são considerados 

resíduos Tipo A (risco biológico) e devem ser descartados em lixeiras com saco branco com 
símbolo de risco infectante de maneira habitual. 
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Os demais laboratórios das áreas de biociência, extas e humanos os discentes e 
docentes e servidores deverão usar máscaras de pano   e as escalas de 
atividades deverão manter o distanciamento mínimo de 2 metros entre as 
pessoas preconizado pelo Ministério da Saúde. 
 

 
 Cabe ressaltar que as escalas de atividades dos acadêmicos devem ser desenvolvidas 

pelos responsáveis de cada unidade de ensino de acordo com as determinações acima. 

Sugerimos que os responsáveis das unidades, limite os procedimentos a serem 

desenvolvidos afim de minimizar o risco de contagio como sugerido acima, evitando qualquer 

contato com secreções respiratórias e procedimentos invasivos em que há grande quantidade de 

secreção biológica, que para esses casos os EPIS são: Máscara PFF 2, aventais impermeáveis, 

óculos ou protetor facial, luvas e gorros. 

A distribuição dos EPIS deverá ser mediante a assinatura na Ficha de Controle de EPIS: 

FICHA DE CONTROLE DE EPI 
 

Nome do aluno 

 
Departamento 

 
RA   

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
Recebi da UNITAU para meu uso obrigatório os EPI (Equipamentos de proteção  Individual)  constantes nesta  ficha ao 
qual   obrigo-me   a   utilizá-los corretamente  durante  o  tempo  que  permanecerem ao meu dispor, nas dependências da 
UNITAU,   observando as medidas gerais de disciplina e uso que integram a NR-06 – Equipamento de Proteção Individual 
– EPI – da portaria n.º 3.214   de 08/junho /1978. 
Tenho ciência também, da obrigação de conservação do Equipamento de Proteção Individual e que deverá ser devolvido quando 

forem trocados por peças novas.  

IMPORTANTE: Após o preenchimento deste “Termo de Responsabilidade”, o mesmo deve ser arquivado por um 
período de vinte anos. Declaro ainda, que recebi treinamento com instruções de utilização e conservação dos EPI. 
 
                                                                                                                    Taubaté, ____ de _____ de 20____ 
 

                                                                                       ________________________________                               
                                                                                                                                          Assinatura  
Quant. Descrição           CA Entreg

a  
Devoluçã
o  

Assinatura 
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PROTOCOLO PARA ATENDIMENTO – ANEXO II 

 
Clínica de Fisioterapia e Nutrição 

 
PORTARIA 

 
 

Considerando as informações do Decreto 64.959-20, em vigor desde 07/05/2020, 

instituído pelo Governador do Estado e diante do cenário da pandemia pelo novo 

coronavírus, fica estabelecido que: 

1 – É obrigatório o uso de máscara (de tecido). 

2 – Deverá aferir a temperatura corporal dos pacientes; Se maior ou igual a 37,8°C, 

impedir a entrada na clínica. 

3 – Somente será permitida a entrada de pessoas com o uso de máscara; e no 

máximo duas pessoas, ou seja, o paciente e um acompanhante (quando menor de idade 

ou com dificuldade de locomoção). 

4 – Liberar a entrada após apresentação de documento que comprove a consulta 

marcada. 

5 - Lavar as mãos com água e sabão e usar álcool em gel a 70 %, por 20 a 30 

segundos, em toda a superfície das mãos. 

6 – A máscara de tecido poderá ser utilizada por até 02 (duas) horas ou ser trocada 

se estiver úmida. 

7 – Evitar tocar a parte da frente da máscara e só manusear pelos elásticos e após 

higienização das mãos. 

8 – Cobrir a boca e o nariz com o antebraço ou lenço descartável quando tossir ou 

espirrar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SESMO - UNITAU 
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PROTOCOLO PARA ATENDIMENTO – ANEXO II 
 
 

Clínica de Fisioterapia e Nutrição 
 

ADMINISTRAÇÃO 
 

  

Considerando as informações do Decreto 64.959-20, em vigor desde 07/05/2020, 

instituído pelo Governador do Estado e diante do cenário da pandemia pelo novo 

coronavírus, fica estabelecido que: 

1 – É obrigatório o uso de máscara dentro das dependências da clínica. 

           2 – Higienizar a área de trabalho com álcool líquido (mesas, cadeiras, etc.). 

3 – Lavar as mãos com água e sabão e usar álcool em gel a 70 %, por 20 a 30 

segundos, em toda a superfície das mãos. 

4 – A máscara poderá ser utilizada por até 02 (duas) horas ou ser trocada se estiver 

úmida. 

5 - Evitar tocar a parte da frente da máscara; Só manuseie pelos elásticos e após 

higienização das mãos. 

6 – Cobrir a boca e o nariz com o antebraço ou lenço descartável quando tossir ou 

espirrar. 

7 – Deverão ser repassadas pela secretaria do setor, no ato do agendamento das 

consultas via telefone ou email, orientações sobre uso obrigatório de máscaras e não ser 

permitido a entrada de acompanhante (apenas para menores de idade ou pacientes com 

dificuldades de locomoção). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SESMO - UNITAU 
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PROTOCOLO PARA ATENDIMENTO – ANEXO II 

 
 

Clínica de Fisioterapia e Nutrição  
 

DOCENTES E DISCENTES 
 

Considerando as informações do Decreto 64.959-20, em vigor desde 07/05/2020, 

instituído pelo Governador do Estado e diante do cenário da pandemia pelo novo 

coronavírus, fica estabelecido que: 

1 – É obrigatório o uso de máscara dentro das dependências da clínica. 

2 – Poderá ser usada a máscara de tecido, para atendimento sem contato com 

secreções (saliva), onde sugerimos o uso de máscara profissional. 

3 – Lavar as mãos com água e sabão e usar álcool em gel a 70 % antes e depois 

dos atendimentos, por 20 a 30 segundos, em toda a superfície das mãos. 

4 - Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas ou higienizadas. 

5 – Manter ambientes bem ventilados. 

6 - A máscara de tecido pode ser utilizada por até 02 (duas) horas ou ser trocada se 

estiver úmida. 

7 – A máscara profissional pode ser usada por até 5 (cinco) dias. 

8 – Priorizar o atendimento com 01 (um) professor/aluno por paciente, com 

distanciamento. 

9 – Higienizar objetos de trabalho após cada atendimento (maca, bolas e outros 

aparelhos).  

10 - Evitar tocar a parte da frente da máscara, só manusear pelos elásticos e após 

higienização das mãos. 

11 – Cobrir a boca e o nariz com o antebraço ou lenço descartável quando tossir ou 

espirrar. 

12 – Os laboratórios da áreas de Exatas, Humanas e Biológicas devem observar as 

normas estabelecidas nesses protocolos. 

 
 
Elaborado por: SESMO - UNITAU 
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PROTOCOLO PARA ATENDIMENTO – ANEXO III 
 
 

Clínica de Psicologia e Escritório de Assistência Jurídica 
 

PORTARIA 

 
 

Considerando as informações do Decreto 64.959-20, em vigor desde 07/05/2020, 

instituído pelo Governador do Estado e diante do cenário da pandemia pelo novo 

coronavírus, fica estabelecido que: 

1 – É obrigatório o uso de máscara (de tecido). 

2 – Deverá aferir a temperatura corporal dos pacientes; Se maior ou igual a 37,8°C, 

impedir a entrada na clínica. 

3 – Somente será permitida a entrada de pessoas com o uso de máscara; e no 

máximo duas pessoas, ou seja, o paciente e um acompanhante (quando menor de idade 

ou com dificuldade de locomoção). 

4 – Liberar a entrada após apresentação de documento que comprove a consulta 

marcada. 

5 - Lavar as mãos com água e sabão e usar álcool em gel a 70 %, por 20 a 30 

segundos, em toda a superfície das mãos. 

6 – A máscara poderá ser utilizada por até 02 (duas) horas ou ser trocada se estiver 

úmida. 

7 – Evitar tocar a parte da frente da máscara e só manusear pelos elásticos e após 

higienização das mãos. 

8 – Cobrir a boca e o nariz com o antebraço ou lenço descartável quando tossir ou 

espirrar. 

 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SESMO – UNITAU 
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PROTOCOLO PARA ATENDIMENTO – ANEXO III 
 
 

Clínica de Psicologia e Escritório de Assistência Jurídica 
 

ADMINISTRAÇÃO 
 

  

Considerando as informações do Decreto 64.959-20, em vigor desde 07/05/2020, 

instituído pelo Governador do Estado e diante do cenário da pandemia pelo novo 

coronavírus, fica estabelecido que: 

1 – É obrigatório o uso de máscara dentro das dependências da clínica. 

           2 – Higienizar a área de trabalho com álcool líquido (mesas, cadeiras, etc.). 

3 – Lavar as mãos com água e sabão e usar álcool em gel a 70 %, por 20 a 30 

segundos, em toda a superfície das mãos. 

4 – A máscara poderá ser utilizada por até 02 (duas) horas ou ser trocada se estiver 

úmida. 

5 - Evitar tocar a parte da frente da máscara; Só manuseie pelos elásticos e após 

higienização das mãos. 

6 – Cobrir a boca e o nariz com o antebraço ou lenço descartável quando tossir ou 

espirrar. 

7 – Deverão ser repassadas pela secretaria do setor, no ato do agendamento das 

consultas via telefone ou email, orientações sobre uso obrigatório de máscaras e não ser 

permitido a entrada de acompanhante (apenas para menores de idade ou pacientes com 

dificuldades de locomoção). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: SESMO - UNITAU 

 



 
 
 

Universidade de Taubaté 
Autarquia Municipal de Regime Especial 
Reconhecida pelo Dec. Fed. nº 78.924/76 
Recredenciada pelo CEE/SP 

CNPJ 45.176.153/0001-22 

SESMO - Serviço de Eng. de Segurança e Medicina 
Ocupacional  
Endereço: Av. Nove de Julho, 246 - Centro 
Taubaté - SP  |  CEP: 12020.200 
Tel.: (12) 3622-5585 

e-mail:  sesmo@unitau .br  
 

 
 

PROTOCOLO PARA ATENDIMENTO – ANEXO III 
 
 

Clínica de Psicologia e Escritório de Assistência Jurídica 
 

DOCENTES E DISCENTES 
 

Considerando as informações do Decreto 64.959-20, em vigor desde 07/05/2020, 

instituído pelo Governador do Estado e diante do cenário da pandemia pelo novo 

coronavírus, fica estabelecido que: 

1 – É obrigatório o uso de máscara dentro das dependências da clínica. 

2 – Poderá ser usada a máscara de tecido, para atendimento. 

3 – Lavar as mãos com água e sabão e usar álcool em gel a 70 % antes e depois 

dos atendimentos, por 20 a 30 segundos, em toda a superfície das mãos. 

4 - Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas ou higienizadas. 

5 – Manter ambientes bem ventilados. 

6 - A máscara de tecido pode ser utilizada por até 02 (duas) horas ou ser trocada se 

estiver úmida. 

7 – Priorizar o atendimento com 01 (um) professor/aluno por paciente, com 

distanciamento. 

8 – Higienizar objetos de trabalho após cada atendimento (mesa, cadeira e outros 

aparelhos). 

9 – Evitar tocar a parte da frente da máscara, só manusear pelos elásticos e após 

higienização das mãos. 

10 - Cobrir a boca e o nariz com o antebraço ou lenço descartável quando tossir ou 

espirrar. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Elaborado por: SESMO - UNITAU 
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PROTOCOLO – ANEXO IV 
 

SEQUÊNCIA DE PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO 
PRECAUÇÕES DE CONTATO + GOTÍCULAS/AEROSSÓIS 

 

 
  Usar máscara PFF2/N95 – ao realizar procedimentos que gerem aerossóis 

como intubação, aspiração traqueal, ventilação não invasiva, nebulização, coleta de 

amostras nasotraqueais, exercícios respiratórios e atendimento de pacientes em 

ventilação mecânica. A máscara PFF2/N95 deve ser armazenada em embalagem na 

unidade, mantida em bom estado de conservação e descartada após 7 dias de uso 

(ou antes se não estiver em boas condições). 

 



FICHA DE CONTROLE DE EPI – ANEXO V 

 

Nome do aluno 

 
Departamento 

 

RA   

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Recebi da UNITAU para meu uso obrigatório os EPI (Equipamentos de proteção  Individual)  constantes nesta  ficha ao qual   

obrigo-me   a   utilizá-los corretamente  durante  o  tempo  que  permanecerem ao meu dispor, nas dependências da UNITAU,   

observando as medidas gerais de disciplina e uso que integram a NR-06 – Equipamento de Proteção Individual – EPI – da 

portaria n.º 3.214   de 08/junho /1978. 

Tenho ciência também, da obrigação de conservação do Equipamento de Proteção Individual e que deverá ser devolvido quando 

forem trocados por peças novas.  

IMPORTANTE: Após o preenchimento deste “Termo de Responsabilidade”, o mesmo deve ser arquivado por um período de 

vinte anos. Declaro ainda, que recebi treinamento com instruções de utilização e conservação dos EPI. 

 

                                                                                                                    Taubaté, ____ de _____ de 20____ 

 

                                                                                       ________________________________                               
                                                                                                                                          Assinatura  

Quant. Descrição           CA Entrega  Devolução  Assinatura 
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PROTOCOLO TÉCNICO – ANEXO VI 
 
  

II- DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFICIE 
 
 

Informações básicas recomendadas para auxiliar empresas do setor de 

Limpeza Profissional no melhor desempenho de suas atividades, colaborando no 

combate ao novo coronavírus: 

 

1. Nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de 
microrganismos que são veiculados pelas partículas de pó. Utilizar varredura 
úmida que pode ser realizada com mops ou rodo e panos de limpeza de pisos; 

 
2. Para a limpeza dos pisos devem ser seguidas técnicas de varredura úmida, 

ensaboar, enxaguar e secar. Os desinfetantes com potencial para limpeza de 
superfícies incluem aqueles à base de cloro, álcoois; 
 
 

3. Todos os equipamentos deverão ser limpos a cada término da jornada de 
trabalho, ainda com os profissionais usando EPI; 
 

4. Medidas de precaução, bem como o uso do EPI, devem ser apropriadas para a 
atividade a ser exercida e necessárias ao procedimento; 

 
 

5. Recomenda-se manter o ambiente ventilado, forçando a circulação do ar ao 
longo do dia. Para isso, abra as janelas ou ligue ventilador mecânico por no 
mínimo 30 minutos duas vezes ao dia. 
 

 
6. Nas áreas de circulação, superfícies objetos como telefones, computadores, 

teclados, mouses, , balança, mesas, cadeiras, corrimões, balcões, mesas e 
maçanetas devem ser limpos com álcool líquido 70% a cada 2 horas; 

 
7. Instrumentos clínicos, como termômetros, estetoscópios, glicosímetros, 

aparelho de pressão, balança de bioimpedância, entre outros utilizados pelo 
farmacêutico, devem ser limpos para esterilização com álcool líquido 70% após 
cada atendimento. 
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8. Grandes superfícies como chão, banheiros, refrigeradores, equipamento de ar 
condicionado devem ser limpos com desinfetante contendo cloro ativo e/ou 
solução de hipoclorito 1% no mínimo duas vezes ao dia. 

 
9. Os produtos de limpeza indicados para desinfecção são: álcool 70%, solução 

de hipoclorito 1% e detergentes contendo cloro ativo. A equipe de limpeza 
deve estar paramentada adequadamente para manipulação dessas 
substâncias químicas. 

 
10. Utensílios de limpeza. Após término da limpeza, esfregão, vassouras, panos de 

chão e rodinhos devem ser separados e limpos em área própria. Enxaguar 
com água após cada utilização, mergulhe em solução desinfetante contendo 
cloro por 30 minutos, enxague novamente com água e depois seque para 
utilizar novamente. 
 

EPIs que devem ser usados:  

 Avental 

 Óculos de proteção  

 Máscara  

 Luvas de borracha com cano longo e botas impermeáveis de cano longo. 

O álcool a 70% não deve ser utilizado para limpeza e desinfecção de pisos. 
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