
 
 

1 
 

PROTOCOL NETEJA I DESINFECCIÓ A LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 
DAVANT EL CORONAVIRUS SARS-CoV-2 

 

1. OBJECTIU I APLICACIÓ 

Establir les actuacions a seguir en matèria de neteja i desinfecció ens  els edificis, instal·lacions 
i espais de la Universitat de Lleida, en motiu de la pandèmia provocada per la COVID-19. 
 
Aquest protocol s'aplica a totes les instal·lacions de la UdL. 
 
 

2. PRODUCTES DE NETEJA I DESINFECCIÓ, EQUIPS I MAQUINÀRIA DAVANT 
CORONAVIRUS SARS-CoV-2 

 
2.1 Productes de neteja i desinfecció 
 
S'utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu (1.50) acabada de preparar o qualsevol dels 
desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.    
 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documento
s/Listado_virucidas.pdf 
 
En tot moment, per a l'aplicació dels diferents productes, caldrà seguir les indicacions del 
fabricant. 
 
Els productes que s’utilitzaran a les instal·lacions de la UdL són: 
 
 

LLISTAT PRODUCTES ÚS RESPONSABLE ÚS 
Taski Sprint Clorado Netejador desinfectant clorat  Empresa neteja 
QQGA007 Gel desinfectant hidroalcohòlic 

per a consergeries o zones 
compartides 

Personal UdL 

ONDESIN Detergent desinfectant per totes 
les superfícies horitzontals i 
paviments. 

Empresa neteja 

 
 
2.2  Equips i maquinària 
 
Els equips que s’utilitzen per a dur a terme la neteja a les instal·lacions de la UdL són: 
 
 
 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf
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LLISTAT EQUIPAMENT 
Fregona microfibra 
Baieta microfibra 
Cubell per a carretó 6l 
Bosses brossa 
Cubell complet 
Fregadora conductor acompanyant 

 
 
 

3. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

Per a l'aplicació dels productes que es requereixen per a la neteja i desinfecció, s'hauran 
d'emprar els equips de protecció individual que s'estableixen per a nivell de neteja i 
desinfecció i situació que la genera.  
 
 
• Equip de protecció individual durant les neteges periòdiques per part de l’empresa de 

neteja 
 

 
- Protecció respiratòria: Mascareta FFP2 
- Protecció dèrmica: Guants EN 374-5 
- Protecció ocular. Ulleres amb muntura integral o pantalla (EN 166)( en cas de 

generar aerosols, realitzar dilucions,..) 
 

 
 
• Equip de protecció individual per a la neteja després d’un cas de COVID19 en les 

instal·lacions de la UdL: 
 

- Protecció respiratòria: Mascareta FFP2 EN 149.  
- Protecció dèrmica: Guants EN 374-5 (preferible l'ús de doble guant). 
- Protecció ocular:  Ulleres amb muntura integral o pantalla (EN 166) 
- Bata resistent a líquids amb punys que s'estrenyen o amb elàstics i que 

cobreixen fins a meitat de la cama (UNE-EN 14126).  
 

 
 

4. DESCRIPCIÓ ESPAIS I  “ZONES SENSIBLES” 

Com a mesura preventiva en les tasques de neteja es prestarà especial atenció a les zones d'ús 
comú i a les superfícies de contacte més freqüents, realitzant una neteja i desinfecció segons 
punt 5. 
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Ascensors Botonera i passamans de cabina 
Portes Barres, poms i manetes per empènyer de totes les 

portes 
Escales Baranes i passamans 
Office Microones i neveres 
Mobiliari Taules, telèfons i teclats ordinadors 
En tots els espais Interruptors 
Lavabos, office, fonts 
d’aigua 

Aixetes 

Lavabos Dispensadors paper, sabó, seients bany 
Aparcament Accessos des de l’aparcament 

 
S’intensificarà la neteja en aquells espais, mobiliari i equips que s’utilitzin en dos torns. 
 

• General a tots els campus: 

ESPAI ZONES “SENSIBLES” 

Aula Mobiliari professor i equip informàtic 
Mobiliari estudiants 
Pissarres 
Poms porta, interruptors 

Aula  informàtica / sala 
usuaris 

Mobiliari 
Equips informàtics  
Poms porta, interruptors 
 

Sales  estudi Mobiliari 
Poms porta / interruptors 
 

Seminari ,sales reunions, 
sales treball col·laboratiu, 
sala consultes 

Mobiliari 
Poms porta, interruptors 

 

Biblioteques Taulells atenció usuaris, equips compartits 
Mobiliari usuaris 
Sales de treball 
Equips per consulta,  auto préstec 
Poms porta, interruptors 
 

Laboratoris recerca Mobiliari  
Equips comuns 
Aixetes, telèfons 
Poms porta, interruptor 

Laboratoris docència Mobiliari 
Equips/ material utilitzat pràctiques 
Aixetes 
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ESPAI ZONES “SENSIBLES” 
Poms  porta, interruptors 
 

Consergeries Taulell  
Equips informàtics, telèfon 
Poms porta, interruptors  
 

Unitats amb  atenció 
públic  

Taules / mostradors 
Poms  porta, interruptors 
 

Despatxos  Mobiliari 
Equips informàtics, telèfons 
Poms  porta, interruptors  
 

Sala actes, sala juntes, 
sales videoconferència 

Mobiliari 
Poms porta / interruptors 
 

Lavabos i vestuaris Aixetes 
Dispensadors paper i sabó 
Polsadors WC 
Poms porta, interruptors 
 

Zones comunes 
(passadissos, vestíbuls, 
escales, ascensors, 
fotocopiadores…) 

Passamans 
Polsadors fotocopiadores 
Polsadors ascensors 
 

Arxius Poms  porta, interruptors 

• Particularitats per campus: 

CAMPUS ESPAI ZONES “SENSIBLES” 

Campus Cappont Aparcament Portes accessos 
aparcament 

Campus ETSEA Vehicle Volant 
Fre de mà 
Manetes portes 
Seients 
Cinturó de seguretat 
Control equip de so 
Palanca de canvi 

Unitat Quirúrgica Docent 
Torrelameu  

 

Edifici SHV Sala Necròpsies   
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CAMPUS ESPAI ZONES “SENSIBLES” 
Edifici 1 - Animalari  

Edifici 2 - Planta pilot   

Campus Ciències Salut Sala dissecció   

Estabulari   

Campus Igualada Vehicle  Volant 
Fre de mà 
Manetes portes 
Seients 
Cinturó de seguretat 
Control equip de so 

Palanca de canvi 

Edifici Teneria: Aula 
pràctiques 

Camilles 

Campus Rectorat Equipament audiovisuals 
en préstec  

 

 
 

 
 
 



 
 

   (1)  Es disposarà dels productes desinfectants necessaris per higienitzar superfícies i equips compartits. 
   (2) Prioritats segons demanda biblioteca 
   (3) Per poder realitzar la neteja de les mateixes hauran d’estar recollides i/o, de no ser així,  només es netejarà la zona desocupada. 
  
 
   
 

5. RÈGIM DE FREQÜÈNCIES, TASQUES I  RESPONSABLES DE LA NETEJA 

A continuació es detalla el règim de freqüències de neteja dels diferents espais a la UdL. Es proposa un reforç de la neteja que es realitza, amb especial 
insistència diària en les zones "sensibles". 

ESPAIS FREQÜÈNCIA TASQUES RESPONSABLE 

AULES  

2 cops dia (classe matí i tarda) 
1 cop dia ( torn únic) 

• Rentat manual superfícies, taules i cadires amb 
desinfectant. 

• Buidar calaixera taules. 
• Mopejat. 
• Desguixar pissarres. 

Empresa neteja 

Setmanal • Fregat terra amb desinfectant. 
Cada canvi de docent • Desinfecció taula i equips docència compartits. Professor (1) 

AULA INFORMÀTICA 

Diari 

• Rentat manual superfícies, taules i cadires amb 
desinfectant. 

• Equip informàtic. 
• Mopejat. Empresa neteja 

Setmanal • Rentat pissarres.  
• Fregat terra amb  desinfectant. 

Segons necessitat • Desinfecció superfícies i equips informàtics. Usuaris (1) 

SALA USUARIS 

Diari 

• Rentat manual superfícies, taules i cadires amb 
desinfectant. 

• Buidar calaixera taules. 
• Mopejat. 

Empresa neteja 

Setmanal • Fregat terra amb  desinfectant. 
Segons demanda • Desinfecció mobiliari i equips compartits. Usuaris (1) 



 
 

   (1)  Es disposarà dels productes desinfectants necessaris per higienitzar superfícies i equips compartits. 
   (2) Prioritats segons demanda biblioteca 
   (3) Per poder realitzar la neteja de les mateixes hauran d’estar recollides i/o, de no ser així,  només es netejarà la zona desocupada. 
  
 
   
 

ESPAIS FREQÜÈNCIA TASQUES RESPONSABLE 

SALA ESTUDIS 
Diari 

• Rentat manual superfícies, taules i cadires amb 
desinfectant. 

• Buidar calaixera taules. 
• Mopejat. 

Empresa neteja  

Setmanal • Fregat del terra amb  desinfectant. 

SEMINARIS, SALES REUNIONS, 
SALA TREBALL COL·LABORATIU, 
SALA CONSULTES 

Diari 

• Rentat manual superfícies, taules i cadires amb 
desinfectant. 

• Buidar calaixera taules. 
• Mopejat. Empresa neteja 

Setmanal • Fregat del terra amb desinfectant. 
• Rentat pissarres. 

BIBLIOTEQUES  (2) 

Diari  

• Rentat manual superfícies, taules i cadires amb 
desinfectant. 

• Mopejat. 
• Aspirat zones moqueta. Empresa neteja 

Setmanal 
• Fregat del terra  desinfectant. 
• Neteja vidres accessibles per treure taques. 
• Aspirat zones moqueta. 

Segons necessitat • Desinfecció equips compartits i/o préstec. 
Usuaris i personal 
biblioteca (1) 

LABORATORIS RECERCA  
 

Setmanal 
• Rentat manual superfícies, taules i cadires amb 

desinfectants. 
• Mopejat. 

Empresa neteja 

Segons necessitat • Desinfecció equips d’ús comú. Personal laboratori (1) 



 
 

   (1)  Es disposarà dels productes desinfectants necessaris per higienitzar superfícies i equips compartits. 
   (2) Prioritats segons demanda biblioteca 
   (3) Per poder realitzar la neteja de les mateixes hauran d’estar recollides i/o, de no ser així,  només es netejarà la zona desocupada. 
  
 
   
 

ESPAIS FREQÜÈNCIA TASQUES RESPONSABLE 

LABORATORIS DOCÈNCIA 
Segons el GEC 

Diari 
• Rentat manual superfícies, taules i cadires 

amb desinfectant. 
• Mopejat. 

Empresa neteja 

Segons necessitat • Desinfecció equips utilitzats en pràctiques. Personal laboratori (1) 

CONSERGERIA 
Diari 

• Neteja de telèfons, teclats, pantalles… 
• Neteja superfícies horitzontals. (3) 
• Neteja de portes, interruptors. 
• Neteja cadires. 
• Treure taques vidres i finestres. 
• Mopejat  i rentat amb producte 

desinfectant. 

Empresa neteja 

Cada canvi de torn • Desinfecció mobiliari i equips compartits. Personal consergeria (1) 

UNITATS ATENCIÓ PÚBLIC 
Diari 

• Neteja de telèfons, teclats, pantalles… 
• Neteja superfícies horitzontals. (3) 
• Neteja de portes, interruptors i altres. 

elements de contacte amb les mans. 
• Neteja cadires. 
• Treure taques vidres i finestres. 
• Mopejat i rentat amb producte desinfectant 

Empresa neteja 

Segons necessitat • Desinfecció mobiliari i equips compartits Personal UdL 



 
 

   (1)  Es disposarà dels productes desinfectants necessaris per higienitzar superfícies i equips compartits. 
   (2) Prioritats segons demanda biblioteca 
   (3) Per poder realitzar la neteja de les mateixes hauran d’estar recollides i/o, de no ser així,  només es netejarà la zona desocupada. 
  
 
   
 

ESPAIS FREQÜÈNCIA TASQUES RESPONSABLE 

DESPATXOS 
Diari / altern d’acord amb 
l’ocupabilitat de l’espai  
 

• Neteja de  telèfons, teclats, pantalles… 
• Neteja superfícies horitzontals. (3) 
• Neteja de portes, interruptors i altres 

elements de contacte amb les mans. 
• Neteja cadires. 
• Treure taques vidres i finestres. 
• Mopejat. 

Empresa neteja 

SALA ACTES, SALA JUNTES, 
SALES VIDEOCONFERÈNCIA Diari / segons necessitat 

• Rentat manual superfícies, taules i cadires 
amb desinfectant.  

• Mopejat. 
Empresa neteja 

LAVABOS 
Diari (neteja i desinfecció) 

• Buidat escombraries. 
• Neteja interior i exterior vàter i parets del 

voltant. 
• Neteja  lavabos, accessoris,  miralls, aixetes,  

i poms. 
• Reposar paper i sabó. 
• Fregat terra. 

Empresa neteja 

Mínim 2 cops al dia en edificis 
oberts 24h • Neteja intensiva . Empresa neteja 

PASSADISSOS 
Dies alterns • Mopejat. 

Empresa neteja 
2 cops al mes • Rentat mecànic. 



 
 

   (1)  Es disposarà dels productes desinfectants necessaris per higienitzar superfícies i equips compartits. 
   (2) Prioritats segons demanda biblioteca 
   (3) Per poder realitzar la neteja de les mateixes hauran d’estar recollides i/o, de no ser així,  només es netejarà la zona desocupada. 
  
 
   
 

ESPAIS FREQÜÈNCIA TASQUES RESPONSABLE 

VESTÍBULS 
Dies alterns • Mopejat. 

• Neteja vidres accessibles per treure taques. Empresa neteja 
2 cops al mes • Rentat mecànic. 

ESCALES  Diari • Mopejat. 
• Neteja i desinfecció baranes . 

Empresa neteja 

ESCALES (emergència o serveis) Mensual • Mopejat. 
• Neteja i desinfecció baranes . 

Empresa neteja 

ASCENSORS Diari 
• Desinfecció botoneres i paraments verticals. 
• Neteja mirall. 
• Rentat terra. 

Empresa neteja 

ARXIUS D’acord amb la programació 
• Escombrat i rentat. 
• Netejar prestatgeries. 
• Treure teranyines. 

Empresa neteja 

 

 
Durant les operacions de neteja ordinària dels diferents espais s’obriran finestres per a garantir una ventilació natural i la renovació de l’aire.



 
 

 
   
 

 
6. ACTUACIONS ESPECÍFIQUES  

En aules 

El professor serà el responsable abans de començar la classe de desinfectar  l’equip compartit  
que s’utilitza en el transcurs de la classe (teclat, ratolí, comandament projector, taula...) 
mitjançant els productes desinfectants que es posaran a disposició a les aules. 
 
El professor serà l’encarregat  que es deixin les finestres obertes un cop s’acabi la classe. 
 

En aules informàtiques 

Es disposarà de material  desinfectant en les aules informàtiques per tal que l’usuari abans de 
fer ús de l’equipament compartit (teclat, ratolí i taula) pugui desinfectar  les superfícies de 
contacte. 
 

En les biblioteques 

En les zones d’accés i punts de contacte amb els usuaris es disposarà de material desinfectant 
per tal que l’usuari pugui netejar l’espai que ocuparà. 
 
En els laboratoris 
 
El personal del laboratori disposarà productes desinfectants per higienitzar tots els 
equipaments i material d’ús compartit. 
 
 

7. DESINFECCIÓ EN CAS PROBABLE O CONFIRMAT DE CONTAGI 

Quan es detecti algun cas probable o confirmat de contagi, es realitzarà  la neteja i desinfecció 
del seu lloc de treball.   
 
Si s’ha traslladat en alguns dels espais habilitats als diferents Campus per aïllar al treballador o 
estudiant un cop l’abandoni  es procedirà a la neteja i desinfecció d’aquest espai. 
 
 

8. GESTIÓ DE RESIDUS 

Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció s’hauran de  col·locar 
en bosses/contenidors i podran ser tractats  com rebuig comú. 
 
Per finalitzar es procedirà al rentat de mans. 
 
 
 



 
 

 
   
 

9. SUBMINISTRAMENT MATERIAL DESINFECCIÓ  

La unitat de Prevenció s’encarregarà del: 
 

- Subministrament del gel hidroalcohòlic a serveis comuns. 
- Subministrament dels productes desinfectants necessaris. 

 
L’empresa de neteja serà qui s’encarregui del:  
 

- Subministrament i col·locació de sabó als lavabos. 
- Subministrament  i col·locació paper als lavabos. 

 
El personal de serveis comuns s’encarregarà de: 
 

- Reomplir els dispensadors amb gel hidroalcohòlic. 
- Entrega del material desinfectant d’acord a la planificació establerta per 

l’administració de campus. 
- Reposar del material que sigui necessari a les aules, biblioteques i  laboratoris. 
 

 
 
 
 
 

 
  

  
 


