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CUIDADOS COM A HIGIENIZAÇÃO DE 
CALÇADOS AO SAIR DE CASA, EM 
INDÚSTRIA E ESCRITÓRIOS
Em meio à pandemia de COVID-19, todo cuidado é pouco para impedir a 
transmissão do novo coronavírus, especialmente ao entrar em ambientes 
após ter de sair por algum motivo. Os sapatos usados na rua, por exemplo, são 
possíveis responsáveis por trazer o vírus da rua em suas solas, mas precauções 
simples podem diminuir bem este risco.

Assim como outros vírus responsáveis por infecções respiratórias, o COVID-19 
(Coronavírus) é transmitido especialmente por gotículas expelidas na tosse, no 
espirro e até na fala, e, uma vez fora do corpo, estas partículas contaminadas 
pairam no ar por algum tempo e se depositam em superfícies.

Isso signi�ca, portanto, que pode haver vírus onde pisamos com os sapatos ao 
sair de casa – e, assim como carteiras, chaves e itens bastante manuseados em 
geral, os calçados devem receber uma atenção especial para que não se 
tornem transmissores dentro do nosso ambiente de trabalho.



HIGIENIZAÇÃO 
Uma forma de evitar que os sapatos tragam o novo Coronavírus é higienizá-los. "Basta 
colocar meio copo de café (25 ml) de água sanitária, diluir em um litro de água e deixar 
em um local para poder passar a sola do sapato e, assim, desinfetá-lo", como explica o 
Médico clínico e cardiologista, Guilherme Antônio Martins (fonte: G1.globo*). 

A solução pode ser deixada em uma vasilha ou 
colocada em um pano. Assim, antes de entrar em 
casa, basta passar o sapato na solução e realizar a 
desinfecção. A mistura deve ser trocada pelo 
menos uma vez por dia.



Contudo, na indústria os cuidados não são diferentes, mas devemos 
estar atentos aos riscos que a implantação de uma barreira sanitária 
pode trazer. É importante, cada segmento estudar a viabilidade de 
implantação, com análise de risco e adaptação da melhor solução 
disponível, a �m de evitar outros riscos ao trabalhador, como 
acidentes do trabalho.

Em caso de dúvidas, procure um especialista em alguma unidade do 
SESI para orientar sobre os cuidados e orientações no combate a 
prevenção do coronavírus. 

http://sesisc.org.br/
http://sesisc.org.br/

