
 

 

PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ  

(MESURES EXTRAORDINÀRIES PER FER FRONT AL COVID-19) 

 

El pla de neteja actual ha estat modificat en les seves actuacions, per tal de garantir 

l´activitat “normal” i a la vegada protegir la salut tant del personal docent com el no 

docent i els nens i nenes de cada centre educatiu. 

 

PROGRAMA 

En el programa de neteja de les cuines i menjadors a les escoles tenim en compte 

cada àrea, les activitats que es realitzen, els horaris, per tal de no modificar el 

funcionament normal de les instal·lacions. 

Els productes de neteja seran adequats per a cada funció i àrea, i per tal de poder 

garantir un bon servei, utilitzem productes d´eficàcia contrastada i aptes per al seu ús 

en la indústria alimentària. 

La informació i la formació en tots els empleats per tal de que puguin exercir la seva 

feina i cumplir amb totes les normes i procediment de seguretat alimentària. 

 

Neteja? Es la eliminació de la brutícia que es veu a simple vista mitjançant l´ús de 

detergents. Encara que no és la seva finalitat, amb la neteja s´eliminen per 

arrossegament part dels microorganismes que hi ha. 

 

Desinfecció? Es la destrucció dels microorganismes patògens de les superfícies i 

utensilis fins a nivells que no són nocius per a la salut. Es fa mitjançant l´ús de 

desinfectants. Un desinfectant no pot actuar correctament sense una bona neteja 

prèvia. 

 

 



MESURES D´HIGIENE PERSONAL 

 

• Ús obligatori de mascareta. 

• Ús obligatori de guants en la manipulació d´aliments. 

• Mesura de la temperatura diaria. 

• Realitzar una higiene de mans freqüent amb rentat d´aigua i sabó o amb 

solucions alcohóliques. 

• Evitar el contacte estret y mantenir la distància de més d´un metre amb la resta 

de persones. 

 

MESURES D´HIGIENE EN EL CENTRE 

 

• Es realitzarà la neteja i la desinfecció freqüent de totes les instalacions. 

• Hi haurà la ventilació adequada en tots els espais diariament. 

 

 

A continuació adjuntem uns taules amb les freqüències, les zones de neteja, els 

productes i les operacions de neteja i desinfecció per a cuines i zones annexes. 

 

RENTAT 

 

ZONA FREQÜENCIA PRODUCTE NETEJA 

Terra Diari Detergent 
desengreixant i 
desinfectant 
 

- Pal de fregar i 
aigua 

Parets Setmanal Detergent 
desengreixant i 
desinfectant 

-Detergent a les 
parets i baieta 
-Esbandir amb 
aigua i assecar 
amb paper 
 

Utensilis, taules de 
tallar, vaixella, 
safates 
 

Diari Detergent per el 
rentat automàtic 

-Rentar al 
rentavaixelles a 
més de 60 graus 



MAGATZEM I CÀMERES FRIGORÍFIQUES 

 

ZONA  FREQÜENCIA PRODUCTE NETEJA 

Terra Diari Detergent 
desengreixant i 
desinfectant 
 

-Pal de fregar i 
aigua 

Càmeres i neveres Diari Detergent 
desengreixant més 
desinfectant 

-Detergent a les 
parets i baieta 
-Esbandir amb 
aigua 
-Desinfectant i 
deixar actuar 
durant 5-10 min 
-Esbandir amb 
aigua i assecar 
amb paper 
 

Estanteries Diari Detergent 
desengreixant més 
desinfectant 

-Detergent a les 
parets i baieta 
-Esbandir amb 
aigua 
-Desinfectant i 
deixar actuar 
durant 5-10 min 
-Esbandir amb 
aigua i assecar 
amb paper 
 

 

 

ÀREA DE RESIDUS 

 

ZONA FREQÜENCIA PRODUCTE NETEJA 

Terra Diari Detergent 
desengreixant 
desinfectant 
 

-Pal de fregar i 
aigua 

Contenidor i cubs 
d´escombreries 

Diari Detergent 
desengreixant més 
desinfectant 

-Detergent a les 
parets i baieta 
-Esbandir amb 
aigua 
-Desinfectant i 
deixar actuar 
durant 5-10 min 
-Esbandir amb 
aigua i assecar 
amb paper 
 

 



VESTUARIS I BANYS 

 

ZONA FREQÜENCIA PRODUCTE NETEJA 

Terra Diari Detergent neutre 
més desinfectant 
 

-Pal de fregar i 
aigua 

Sanitaris, lavabo i 
dutxa 

Diari Detergent neutre 
més desinfectant 

-Detergent a les 
parets i baieta 
-Esbandir amb 
aigua 
-Desinfectant i 
deixar actuar 
durant 5-10 min 
-Esbandir amb 
aigua i assecar 
amb paper 
 

Sanitaris Diari Detergent 
desincrustant i 
desinfectant 

-Aplicar detergent i 
deixar actuar uns 
minuts 
-Esbandir amb 
aigua 
 

Parets Diari Detergent neutre 
desinfectant 

-Detergent a les 
parets i fregar amb 
baieta 
-Esbandir amb 
aigua i assecar 
amb paper 
 

 

 

MENJADOR 

 

ZONA FREQÜENCIA PRODUCTE NETEJA 

Terra Diari Detergent neutre i 
desinfectant 
 

-Pal de fregar i 
aigua 
 

Mobiliari (taules i 
cadires) 

Diari, i entre els 
diferents torns de 
menjador) 

Detergent neutre i 
desinfectant 

-Detergent a les 
superfícies i fregar 
amb baieta 
-Esbandir amb 
aigua 
 

 

 

 

 



PREPARACIÓ, COCCIÓ I SERVEI 

 

ZONA FREQÜENCIA PRODUCTE NETEJA 

Terra Diari Detergent 
desengreixant i 
desinfectant 
 

-Pal de fregar i 
aigua 

Equips, 
mostradors, 
piques, rentamans 
 

Diari Detergent 
desengreixant més 
desinfectant 

-Detergent a les 
superfícies i baieta 
-Esbandir amb 
aigua 
-Desinfectant i 
deixar actuar 
durant 5-10 min 
-Esbandir amb 
aigua i assecar 
amb paper 
 

Desaigües Diari Detergent 
desengreixant més 
desinfectant 
 

-Detergent i netejar 
-Esbandir amb 
aigua 
-Desinfectant i 
deixar actuar 
durant 5-10 min 
-Esbandir amb 
aigua  
 

Prestatges i 
armaris 
 

Diari Detergent 
desengreixant més 
desinfectant 
 

-Detergent a les 
superfícies i baieta 
-Esbandir amb 
aigua 
-Desinfectant i 
deixar actuar 
durant 5-10 min 
-Esbandir amb 
aigua i assecar 
amb paper 
 

Parets 
 

Diari Detergent 
desengreixant i 
desinfectant 
 

-Detergent sobre 
parets i fregar amb 
baieta 
-Esbandir amb 
aigua i assecar 
amb paper 
 

Campana 
extractora i filtres 
 

Setmanal Detergent 
desengreixant molt 
fort i desinfectant 

-Detergent sobre 
superfície i fregar 
amb baieta 
-Esbandir amb 
aigua i assecar 
amb paper 

 


