PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO DA ROUPA 1 NO
ESTABELECIMENTO DE ENSINO

1. A roupa deve ser acondicionada após cada dia de trabalho em cesto com tampa
(vulgo tulha), revestido por saco;
2. Antes de iniciar o processo, coloque máscara, luvas e avental descartável;
3. Remova o saco do cesto da roupa;

4.

Ao manipular o cesto da roupa, evite agitar ou sacudir.
Coloque-o junto à máquina de lavar, libertando bem a sua
abertura e evitando tocar no interior;

5.

Se possível, coloque a roupa diretamente do saco de plástico
para a máquina de lavar, pegando na base do saco;

6. Remova o saco com delicadeza e descarte o mesmo para o
lixo;

7. Recomenda-se que a roupa seja lavada na máquina à temperatura mais elevada

possível (acima de 60ºC). No caso de roupa termossensível, deve respeitar a
temperatura da etiqueta, associando um desinfetante à lavagem (lixívia de roupa)
ao detergente da máquina;
8. Quando terminar, retire a máscara, luvas e avental descartável (pegando sempre

pela parte interior do material) e higienize as mãos.

- 1 - Fardamento ou batas.

PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO DA ROUPA2 EM CASA

1. Acondicione a roupa em saco fechado com duplo nó para efetuar o transporte até

casa;

2. Ao manipular o cesto da roupa, evite agitar ou sacudir.

Coloque-o junto à máquina de lavar, libertando bem a sua
abertura e evitando tocar no interior;

3. Se possível, coloque a roupa diretamente do saco de plástico

para a máquina de lavar, pegando na base do saco;

4. Remova o saco com delicadeza e descarte o mesmo para o lixo;
5. Recomenda-se que a roupa seja lavada na máquina à temperatura mais elevada

possível (acima de 60ºC). No caso de roupa termossensível, deve respeitar a
temperatura da etiqueta, associando um desinfetante à lavagem (lixívia de roupa)
ao detergente da máquina;
6. Higienize as mãos.

2 Fardamento ou batas.

