
A maioria dos casos de Covid-19, apresentam sintomas que permitem realizar o tratamento

em casa, o que, por um lado traz à pessoa alguma tranquilidade por se poder manter no seu

contexto familiar mas por outro requer uma reformulação das dinâmicas familiares e

organização das tarefas domésticas, como a higienização e tratamento das roupas

pessoais, de cama e atoalhados de casa de banho.

 

Como já muitos estudos revelaram, o novo coronavírus mantém-se ativo nas mais diversas

superfícies durante períodos que oscilam entre horas e dias, mas só é capaz de infetar se

entrar em contacto com mucosas do nariz, olhos ou boca.

 

No que diz respeito aos têxteis, não há estudos suficientes para determinar o tempo de vida

do covid-19, mas estima-se que a forma como o vírus adere à roupa e o seu tempo de

permanência dependerá do tipo de material. As peças sintéticas, semi-sintéticas e

acetinadas apresentam melhores condições para alojar o vírus do que as fibras naturais,

como lã ou algodão.

 

O sair de casa tem sido, no período em que vivemos

alvo de alguma ansiedade, seja para trabalhar, ir as

compras ou à farmácia e nesta fase de

desconfinamento o retomar de algumas das atividades

que faziam anteriormente parte do nosso dia a dia.

Deste processo fazem parte algumas preocupações

como a higienização das mãos, o uso de máscara mas

também o que fazer com a roupa quando regressamos

a casa.

Assim, este folheto surge com o objetivo de esclarecer

algumas dúvidas e ajudar a que esta matéria seja

gerida com a maior naturalidade possível.

HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO DA ROUPA

CUIDADOS A TER



 

Isto acontece porque os coronavírus, em geral, mantém-se ativos por períodos mais longos

em superfícies sólidas do que em superfícies porosas.

 

A DGS defende que a descontaminação da roupa ou cuidados extra no seu tratamento só

se justificam se estiver infetado, tiver contacto com alguém portador do vírus ou se for

profissional de saúde, caso contrário os cuidados com a roupa devem ser os que tinha

antes da pandemia. 

 

De acordo com o Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC), se não pertencer a

nenhum dos grupos referidos,  um processo de lavagem com água e detergentes

domésticos deverá ser suficiente para uma limpeza de precaução geral. Caso contrário os

cuidados devem ser outros e aí sim a roupa deve ser sujeita a um tratamento diferenciado:

 

Evitar sacudir a roupa suja;

 

Lavagem com água acima de 60º durante 30 minutos ou a 90º durante 10 minutos

e caso esta temperatura não possa ser usada por risco de danificar os tecidos

deve utilizar-se um produto desinfetante apropriado (por exemplo, com lixívia); 

 

Manter os têxteis num saco fechado até o momento de serem lavados; 

 

Não encher demasiado a máquina para que a água e o detergente possam

circular; 

 

Usar a máquina de secar e o ferro de engomar na temperatura mais elevada

possível;

 

Lavar e arrumar a roupa da pessoa infetada em local diferente do restante

agregado.



 

Caso a higienização das suas roupas passe por usar as lavandarias públicas, tenha

atenção as seguintes indicações:

 

Deve organizar a roupa em casa para que no local as coloque diretamente

na máquina e não tenha a necessidade de pousar as peças noutras

superfícies; 

 

Dobre a roupa em casa para diminuir o tempo de permanência na

lavandaria; 

 

Use desinfetante para limpar os puxadores e botões da máquina; 

  

Mantenha o distanciamento de 1,5m a 2m ou aguarde do lado de fora se

estiverem outras pessoas na lavandaria.

 

 

Caso tenha sintomas sugestivos de covid-19 não deve recorrer a locais públicos.

 

Lembre-se que o que impedirá efetivamente a transmissão do vírus é a lavagem recorrente

das mãos com água e sabão, não tocar nos olhos, nariz e boca, manter o distanciamento

social e usar máscara quando assim se justificar. 

 

Como  Carol A. Winner, especialista em saúde publica norte-americana disse, “O vírus não

quer a roupa de ninguém; quer o nariz”.

 

Saiba mais ao clicar nas imagens em baixo:

https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/05/ManualVOLUME1-1.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/coronavirus-SARS-CoV-2-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities.pdf

