programa BIOSSEGURANÇA 360o
PROTOCOLO BÁSICO DE BIOSSEGURANÇA PARA ESTABELECIMENTOS DE BELEZA

LAVAGEM DAS MÃOS

•
•

Cliente: ao chegar.
Profissional: ao chegar; antes e depois de cada
atendimento e antes de ir para casa.

EPIS
Superfície
Óculos de proteção e protetor facial

Tocas (cabelos sempre presos)

ÁLCOOL GEL 70%

Disponibilize álcool gel 70% para o cliente e para os
profissionais no balcão da recepção, banheiros e bancadas
de atendimento.
IMPORTANTE: O ÁLCOOL 70% PRECISA DE FRICÇÃO!

ATENDIMENTO
•
•
•

•

Evite aglomerações.
Somente com horário agendado.
Distanciamento de 1,5 a 2 metros de cada cliente.
Clientes e profissionais devem usar máscara de proteção.

Procedimento

Produto indicado limpeza e
desinfecção

Após o atendimento de cada cliente, lavar com água e sabão;
realizar a desinfecção
A troca deve ser efetuada a cada 6 horas ou em caso de ruptura

BIOCIDE MULTI-USO

DESCARTÁVEL: descartar em um saco plástico que deve ser amarrado
DE USO MÚLTIPLO: armazená-la em um saco plástico, para efetuar a lavagem,
que deve ser diária
A troca deve ser efetuada a cada 2 horas ou quando estiverem umedecidas
DESCARTÁVEL: descartar em um saco plástico que deve ser amarrado

Máscaras de proteção

Aventais, jalecos, roupas e sapatos (sempre fechados)
Luvas

DE USO MÚLTIPLO: armazená-la em um saco plástico, para efetuar a lavagem, que
deve ser diária
Limpeza/lavagem e desinfecção diária
Troca a cada cliente ou em caso de ruptura
DESCARTAR

Descartar em um saco plástico que deve ser amarrado
Faça a desinfecção dos sapatos de
profissionais e clientes antes da entrada no estabelecimento
e somado a isso utilize o EPI de TNT conhecido como pró-pé

Solas dos sapatos

HIGIENE DO AMBIENTE
Superfície
Pisos e escadas
Maçanetas, interruptores, campainha e corrimãos
Lixeiras (sempre com acionamento por pedal)
Paredes e portas
Banheiros
Mobiliário de recepção
Bancadas, espelhos, cadeiras, macas, lavatórios e outros
mobiliários utilizados para o atendimento
Ar condicionado

BIOCIDE MULTI-USO

Procedimento

Produto indicado limpeza e
desinfecção

Lavar com água e sabão; realizar a desinfecção
diariamente ou sempre que estiverem sujos
Lavar com água e sabão; realizar a desinfecção
semanalmente ou sempre que estiverem sujas
Lavar com água e sabão; realizar a desinfecção diariamente ou sempre que
estiverem sujos
REFORCE A FREQUÊNCIA DE LIMPEZA DURANTE O DIA
Limpeza e desinfecção diária e após o atendimento de cada cliente
ATENÇÃO ÀS MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO
Limpeza e desinfecção após o atendimento de cada cliente
MINISTÉRIO DA SAÚDE ORIENTA A
PERMANECER DESLIGADO DURANTE A PANDEMIA
DA COVID-19
(NOTA TÉCNICA PÚBLICA CSIPS/GGTES/ANVISA Nº 01/2020)

Em situação de normalidade sanitária, a limpeza e a
desinfecção devem ser realizadas mensalmente
Faça a limpeza da caixa d’água e a dedetização
do estabelecimento a cada 6 meses

HIGIENE DOS EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E ACESSÓRIOS
Superfície
Procedimento
Equipamentos
Secadores, pranchas, máquinas de corte, micromotores,
cabines UV, equipamentos de estética e depilação, e
todo equipamento utilizado para atendimento ao cliente
Artigos
Tesouras, pentes, escovas de cabelo, navalhas,
navalhetes, máquinas de corte, alicates, espátulas,
curetas e outros artigos utilizados para o atendimento ao
cliente
Acessórios em tecido
Toalhas, capas de corte, lençóis e qualquer outro
acessório utilizado para atendimento ao cliente

BIOCIDE MULTI-USO

A Vigilância Sanitária de alguns municípios
exige o certificado de execução de empresa
especializada

Mantenha o ambiente arejado

Controle de pragas e limpeza de caixa d’água

Todo material em tecido que não for
descartável deve ser lavado com água e
sabão.
Após a lavagem, aplicar
BIOCIDE MULTI-USO e passar a ferro

Produto indicado limpeza e
desinfecção

Limpeza e desinfecção após o atendimento de cada cliente

BIOCIDE MULTI-USO
BIOCIDE BARBA OU DONNA

Limpeza, desinfecção e/ou esterilização
após o atendimento de cada cliente
DESCARTÁVEL: descartar em um saco plástico que deve ser amarrado
DE USO MÚLTIPLO: utilizar 1 a cada cliente, armazenar a peça em um saco
plástico, efetuar a lavagem diariamente IDEAL: utilizar descartável

Para produtos perfuro cortantes como
alicates de unha, é ainda necessário o
processamento em autoclave
Todo material em tecido que não for
descartável deve ser lavado com água e
sabão.
Após a lavagem, aplicar BIOCIDE MULTI-USO
e passar a ferro

ATENÇÃO! Siga as instruções de uso de BIOCIDE MULTI-USO e BIOCIDE BARBA/DONNA descritas nas embalagens.
Protocolo revisado e aprovado por:

Dr. Jorge Luiz Araújo Filho, doutor em Biotecnologia, CRBio 85.288/05-D
e Luciana Souza Crespi, bióloga, CRBio 51.112/01-D

www.biocidegroup.com

