
 

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ COVID 19 SEGUIT PER NETIPOLIT EN LA DESINFECCIÓ DE VIVENDES I APARTAMENTS 

TURÍSTICS 

 

El personal de l’empresa està degudament informat desde el primer moment de que s’han de començar a aplicar 

una sèrie de feines cada cop que se entra a dins una vivenda o apartament ocupat per turistes (nacionals o 

extrangers). Totes les actuacions que es duen a terme estàn supervisades directament per l’encarregada de 

l’empresa (Francina Lladó Sagrera) a fí de que es duguin a terme totes i cada una de les mesures a aplicar i explicades 

a continuació. 

Aquestes instruccions són les següents: 

1- Extremar les seves mesures de protección individual. Obligatoritat d’anar correctament uniformades, a fí de 

que en arribar a casa, se puguin llevar l’uniforme i les sabates abans de fer res a dins ca seva. L’empresa els 

hi va submistrar una nova marca de guants, prèvia compra grossa d’aquest producte i en vistes a tenir 

provisions suficients si hi podia haver problemas de subministrament. Els guants nous que ara utilitzen són 

els “Nitrilo exteme grip” (CE0321, EN374-2-2014). Obligatorietat de dur mascareta si són dues o més 

treballadores dins la mateixa vivenda o apartament, i si no poden guardar la distància mínima de seguretat 

de 2 mts. 

2- Extremar la neteja en poms de portes, pulsadors i cadenes de wc, barandilles d’escales, poms de finestres, 

ratolins i teclats d’ordinadors, manetes de calaixos, comandaments d’aires acondicionats/calefacció i Claus 

de llums. Aquesta neteja se fà mitjançant l’aplicació de producte “sanytol desinfectant” i posterior retirada 

amb baieta de microfibra. 

3- Fregat de totes les superficies del terra amb aigüa freda i llegiu, incloses les terrasses.  

4- Els banys se netejaràn amb el producte habitual “antical” i una vegada netes totes les superficies (dutxes, 

lavabos i tasa wc) se li farà una passada amb baieta de microfibra del producte desinfectant “sanytol” o 

“sanit complet”(adjuntam fitxa técnica). 

5- Tot el mobiliari de cuina, una vegada netes les superficies amb el llevagreixos “Degras”, se li farà una 

passada amb el producte “ECO-One P-20” (adjuntam fitxes tècniques). 

6- Per a tota la resta de mobiliari (tauletes de nit, capseleres, cadires, taules, etc) s’aplicarà el producte “sanit 

complet”. 

7- Les superficies de tela, com poden ser sofàs o cadires folrades, se faràn netes mitjançant aspiradors. I 

posteriorment se pulveritzaràn amb spray “sanytol” (no líquid). 
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