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PROTOCOLO PARA HIGIENIZAÇÃO/DESINFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA RECEBIDOS PELO NTI DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 

 
 

Definição: Consiste em orientações quanto à correta higienização/desinfecção dos equipamentos de 
informática que serão recebidos pelo NTI durante a pandemia de COVID-19. 

 
 

Objetivo: Minimizar o risco de disseminação pela Covid-19 durante o processo de recebimento e 
higienização/desinfecção dos equipamentos de informática. 

 
 

Agentes: Servidores e colaboradores do NTI. 
 
 
 
1- Recomendações gerais 
 

● Caso seja identificado durante o agendamento do recolhimento do netbook que o usuário             
seja considerado um caso suspeito ou confirmado de Covid-19, ou contato próximo de             
pessoas que se encaixam nesta classificação, o processo de recolhimento deve ser suspenso             
e o caso informado ao Ambulatório de Enfermagem e Assistência à Saúde para coleta de               
dados e auxílio na determinação de nova data. Tal medida contribuirá para que os motoristas               
e demais servidores que venham a manusear o equipamento tenham menor chance de             
contato com o vírus. 

Sugere-se que todos os responsáveis pelo manuseio dos equipamentos no NTI sigam as 
seguintes recomendações: 

● Higienizar as mãos com água e sabão (anexo I) ou álcool gel 70% antes e após o manuseio                  
dos equipamentos recebidos; 

● Utilizar máscara no ambiente de trabalho, principalmente durante o manuseio dos           
equipamentos recebidos, conversas com servidores do mesmo setor e atendimento ao           
público interno/externo. 

● Utilizar uma bancada (ou espaço delimitado) por servidor no manuseio dos equipamentos, a             
qual não deve ser compartilhada com os demais; 

http://www.muz.ifsuldeminas.edu.br/interagindo/?start=3


● Higienizar a bancada ao menos 2 vezes ao dia e, caso outro servidor tenha de utilizá-la,                
antes de cada troca; 

● Manter, na medida do possível, o distanciamento de 2 (dois) metros de outras pessoas              
durante a permanência no campus. 

● Após cada turno finalizado deve ocorrer a limpeza do chão e a desinfecção das bancadas,                
cadeiras, CPU´s, monitores, teclados e mouses utilizados, respeitando as normas sanitárias           
vigentes. 

 
1- Recebimento e envio dos equipamentos 
 

● Devido à dificuldade em higienizar as embalagens de papelão, recomenda-se que após o             
recebimento estas não sejam manuseadas pelo período de 07 dias, quando ocorre menor             
chance do Sars-Cov-2 se manter ativo neste material 

● Havendo a impossibilidade da espera para o manuseio, é importante que este seja feito              
seguindo todas as recomendações gerais e pelo mínimo de pessoas possível. 

● Todas as superfícies metálicas, plásticas ou de outro material passível de desinfecção pelo             
álcool 70% (tela, teclado, mousepad, etc) devem ser higienizadas com auxílio de tecido             
embebido nesta solução, antes e após o manuseio. 

● Ao realizar o envio do netbook, a embalagem de papelão pode ser coberta e fechada por                
uma embalagem plástica (se disponível). Tal ação auxilia na higienização a ser feita por              
quem o receber e minimiza o risco de contaminação. 

 

IMPORTANTE: Ressalto que devido às constantes pesquisas sobre a Covid-19 e a falta de              
consenso sobre vários aspectos dessa doença, as recomendações aqui constantes estão           
baseadas nas informações disponíveis até o presente momento e podem ser modificadas de             
acordo com a disponibilização de novos dados. 
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