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1.- Informació al personal usuari d’equips informàtics: 

 

Aquest procediment és complementari als procediments de neteja habitual d’espais de treball que 

realitza el personal de neteja i va adreçat a tot el personal treballador que ha de fer servir de manera 

compartida equips informàtics com ordinadors, impressores, fotocopiadores  o telèfons en jutjats de 

guàrdia, registres civils o altres of icines. 

 

2.-  Consideracions prèvies: 

 

Per netejar els ordinadors i altres aparells electrònics d’of icina com impressores, fotocopiadores o 

telèfons es poden utilitzar les mateixes substàncies que emprem per rentar-nos les mans. 

 

Fer servir només un drap o pany humit només amb aigua no desactiva o acaba amb els virus, 

simplement els treu de la superf ície sobre la qual l’utilitzem. El sabó, i també l’alcohol isopropílic, són 

molt més efectius ja que les seves propietats garanteixen l’èxit en l’eliminació d’un virus . 

 

3.-  Procediment de neteja i desinfecció: 

 

Aquest procediment s’ha de realitzar al canviar de lloc de trebal l o en el moment d’ocupar un lloc que 

ha utilitzat anteriorment un/a altre/a treballador/a. 

 

S’han d’utilitzar preferentment panys o draps sense borrissol (microf ibra) similars als que habitualment 

van dins de les fundes de les ulleres. 

 

S’ha de mullar (no xopar) el drap amb aigua que contingui una mica de sabó. Amb una secció del 

drap que estigui neta i sense humitejar, assecar la pantalla i altres dispositius com el teclat i el ratolí, 

els auriculars del telèfon o, en el cas d’impressores i fotocopiadores , els comandaments i altres 

superf ícies de contacte. 

 

També es poden utilitzar tovalloletes desinfectants, alcohol isopropílic al 70% o qualsevol altre 

producte autoritzat, aplicat amb un drap de microf ibra i deixant que l’alcohol s’evapori. En aquest cas 

no és recomanable fer-ho sobre la pantalla ja que pot deteriorar la seva superf ície.  Convé recordar 

que si la substància de neteja utilitzada provoca algun tipus de reacció al·lèrgica o similar en la 

persona, aquesta s’ha d’abstenir en la seva utilització limitant la neteja a l’ús d’aigua i sabó. 

 

Al f inal de tot el procés l’usuari haurà de fer la neteja habitual de les mans amb aigua i sabó.  

 


