
 

 

 

 

 

 

     

clean raiting



1.OBJECTIVO

 - Transmitir orientações e procedimentos higienização nas práticas diárias desde a 
recolha, tratamento á entrega de roupas no cliente

2. PRÁTICAS DE PREVENÇÃO E PROTECÇÃO DOS COLABORADORES STARO

- Distribuidor: devidamente protegido com mascara e luvas, utilização de desinfectante 
sempre que entra e sai das instalações do cliente 

- Colaboradores operativos: utilização de farda e calçado usado unicamente nas 
instalações, desinfectado/lavado após terminar o seu turno, uso de máscara, óculos 
protectores e luvas. Desinfecção das mãos constante desde entrar ao sair das instalações

3. TRANSPORTE DE ROUPAS  

- No cliente é necessário haver 2 espaços distintos no mínimo com 2 metros de distancia, 
um para a roupa suja e outro para recepção de roupa limpa

- Transporte de roupas efectuado em carrinhos próprios com capa devidamente 
acondicionada, lavável e desinfectada em cada utilização

3. PROCEDIMENTOS A PRATICAR PELO CLIENTE HOTEL

- Evitar sacudir as roupas de cama enrolando-a no sentido de dentro para fora, fazendo 
"embrulho"

- Colocar as roupas retiradas dos quartos individualmente em saco próprio, depois 
colocar os sacos nos carrinhos de transporte de roupas para a lavandaria fechando 
completamente a capa protectora dos mesmos 

4. PROCESSAMENTO DAS ROUPAS NAS INSTALAÇÕES DA STARO

- Da triagem ao acabamento de roupas, os procedimentos são efectuados em circuito 
fechado desde a entrada á saída das roupas 

- Triagem por tipologias dos artigos 

- Lavagem com programa adequado de desinfecção plano Covid-19 ( em anexo ) criado 
pelo nosso parceiro SANISSIMO, com a temperatura mais alta possível consoante a 
resistência dos artigos a tratar

- Secagem com temperaturas máximas possíveis consoante a resistência dos artigos, e 
calandragem mínima a 130ª 

- Embalamento de roupas em carrinhos com capas devidamente acondicionadas, laváveis 
e desinfectadas em cada utilização. Em alternativa a pedido dos clientes, embalamento 
das roupas já tratadas em película plástica  

Medidas praticadas pela Staro na contenção e prevenção do COVID-19.



Sistema SANISSIMO de limpeza e desinfecção

Plano COVID-19

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

Nos termos da alínea a) do nº2 do artigo 2º do Decreto Regulamentar nº14/2012,de 26 de 
Janeiro, emite-se a Orientação seguinte:

No âmbito da infecção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2),que pode evoluir para a 
COVID-19,estão a ser desenvolvidas medidas de Saúde Pública de acordo com a fase de 
resposta à propagação do vírus.

O sucesso das medidas preventivas dependem essencialmente da colaboração dos 
cidadãos e das empresas e instituições. É aqui que pode contar com a STARO-Serviços de 
Tratamento de Roupas, onde potenciamos a lavagem e desinfecção das suas roupas.

É importante incentivar e salvaguardar o papel específicos de cada pessoa na quebra das 
cadeias de transmissão, contribuindo decisivamente para a protecção da comunidade.

A roupa de cama e toalhas devem ser lavadas à máquina, na maior temperatura possível 
superior a 60º, utilizado detergente de máquina.

A roupa que não puder ser lavada a quente, deve ser lavada com ciclo de água morna 
(30-40ºC) e desinfectada de seguida com um ciclo desinfectante, apropriado para roupa 
branca ou de cor, consoante o tipo de roupa a lavar. Se possível utilizar máquina de secar 
a roupa e ferro na maior temperatura permitidas pelas roupas em questão. Lavar as mãos 
após tratamento de roupas sujas. Evitar sacudir a roupa de cama enrolando-a no sentido 
de dentro para fora, fazendo um “embrulho”.

Instalação

LENÇÓIS

FRONHAS

TURCOS

Produto

DescriçãoMarca Sistema % Cº TC

Aplicação

SANIMAQ L-2 Automático

Automático

Automático

Automático

Automático

SANIMAQ B-2

SANIBLEACH H-30

SANIBLEACH M

SOFT NATURALIS

Detergente de roupa liquido
- Componente alcalino
(Utilizar em conjunto com 
SANIMAQ B-2)

Pré lavagem 17g/kg
Lavagem 23g/kg

Pré lavagem 11g/kg
Lavagem 14g/kg

15g/kg

9g/kg

Detergente liquido
- Componente tensioactivo
(Utilizar em conjunto com 
SANIMAQ L-2)

Branqueador desinfectante 
liquido com 17 % de oxigénio 
activo

Branqueador desinfectante 
liquido com 6 % de cloro activo

Amaciador concentrado 
perfumado


