programa BIOSSEGURANÇA 360o
PROTOCOLO BÁSICO DE BIOSSEGURANÇA PARA estúdios de DUBLAGEM

ÁLCOOL GEL 70%

LAVAGEM DAS MÃOS

•
•

Funcionários e demais visitantes: ao chegar ao
estúdio e ao sair da sala de gravação.
A entrada nas salas de gravação só será permitida
após a lavagem das mãos.

EPIS
Equipamento

Disponibilize álcool gel 70% para funcionários e demais
visitantes em dispensador logo na entrada ou no balcão da
recepção, banheiros e nas salas de gravação.
Importante: o álcool 70% precisa de fricção!

ATENDIMENTO
•
•
•

•

Evite aglomerações.
Somente com horário agendado.
Distanciamento de no mínimo 1,5 metros de cada pessoa.
Funcionários e demais visitantes devem usar máscara de
proteção durante a permanência no estabelecimento. A
única exceção é para os dubladores, que poderão
permanecer sem máscara dentro da sala de gravação.

Procedimento

Produto indicado limpeza e desinfecção

A troca deve ser efetuada a cada 2 horas ou quando estiverem umedecidas
Máscaras de proteção

Luvas

Solas dos sapatos

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
Obrigatória para a manipulação da mesa de som. Trocar em caso de ruptura.
Após o uso descartar em um saco plástico que deve ser amarrado
Faça a desinfecção dos sapatos de funcionários e demais visitantes antes da entrada no
estabelecimento
e somado a isso utilize o EPI de TNT conhecido como pró-pé

DESCONTAMINAÇÃO MENSAL | SALA DE GRAVAÇÃO | MENSAL
Superfície
Procedimento

Paredes e porta
Piso
Suportes/estantes de
partitura tripés, cubo de
som/amplificador
Mesa de som

Microfones

Pisos e escadas
Maçanetas, interruptores,
campainha e corrimãos
Lixeiras (sempre com
acionamento por pedal)
Portas
Banheiros
Mobiliário de recepção
Ar condicionado
Controle de pragas e
limpeza de caixa d’água

Produto indicado limpeza e desinfecção

Após cada uso, com o aparelho desligado, pulverize o produto nas aletas de saída de ar
Ligue o aparelho e deixe-o funcionando por 10 minutos. Desligue o aparelho
Pulverizar todas a superfície após cada uso
Pulverizar todas a superfície após cada uso. Secar com pano limpo
Limpeza e desinfecção após cada uso
Aplique o produto em um pano limpo e faça a limpeza de todas as superfícies.
ATENÇÃO ESPECIAL PARA BOTÕES DE CONTROLE
O uso de luvas de proteção para a manipulação da mesa tem por objetivo reduzir a possibilidade de
transferência de microrganismos para a superfície, por isso, a limpeza pode ser feita diariamente
sempre ao final do dia
Aplique o produto em um pano limpo e faça a limpeza de todas as superfícies
Limpeza e desinfecção após o uso.
Aplique o produto em um pano limpo e faça a limpeza de todas as superfícies.
+
USO DE CAPA DE PROTEÇÃO EM TNT NA ÁREA DE CAPTAÇÃO: após o uso descartar em um saco
plástico que deve ser amarrado
ou
USO DE ESPUMA INDIVIDUAL: após o uso, armazená-la em um saco plástico, para efetuar a
desinfecção

AMBIENTE | DEMAIS ÁERAS
Superfície

BIOCIDE MULTI-USO

A Vigilância Sanitária de alguns municípios exige o
certificado de execução de empresa especializada
A Biocide indica a Combate para a realização do
serviço (11) 4461-0636

HIGIENE DO AMBIENTE | SALA DE GRAVAÇÃO | DIA A DIA
Superfície
Procedimento
Ar condicionado

DESCARTAR

Produto indicado limpeza e desinfecção

Realizar descontaminação mensalmente.

Sala + ar condicionado

Máscara de tecido que não for descartável deve ser
lavada com água e sabão.
Após a lavagem, aplicar
BIOCIDE MULTI-USO e passar a ferro

Procedimento

BIOCIDE MULTI-USO

Limpeza de microfones: BIOCIDE MULTI-USO
Espuma de uso individual: pulverizar BIOCIDE MULTIUSO em todas as áreas e deixe secar em lugar
arejado

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 qualquer atendimento pessoal realizado
ATENÇÃO ÀS MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO
Realizar descontaminação mensalmente.
Faça a limpeza da caixa d’água e a dedetização
do estabelecimento a cada 6 meses

BIOCIDE MULTI-USO

A Vigilância Sanitária de alguns municípios exige o
certificado de execução de empresa especializada
A Biocide indica a Combate para a realização dos
serviços (11) 4461-0636

ATENÇÃO! Siga as instruções de uso de BIOCIDE MULTI-USO descrita na embalagem.
Protocolo revisado e aprovado por:

Dr. Jorge Luiz Araújo Filho, doutor em Biotecnologia, CRBio 85.288/05-D

www.biocidegroup.com

