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Desinfecção de Equipamentos de Proteção Contra Quedas –
Preocupações com COVID-19
Descrição
Com a situação do COVID-19 evoluindo rapidamente, a 3M tem recebido inúmeros questionamentos a respeito de processos de
desinfecção para equipamentos de proteção contra quedas. Como esses processos não tiveram a oportunidade de ser
completamente testados e validados em nossos produtos, nós preparamos este documento de Perguntas Frequentes para ajudalo a encontrar uma orientação.
P: É uma boa prática compartilhar equipamentos de proteção individual, tal como o cinturão paraquedista, com outros
funcionários?
R: Como boa prática, recomenda-se que cada funcionário receba seu próprio conjunto de equipamentos de proteção individual.
P: É possível a propagação do vírus COVID-19 a partir do contato com superfícies ou objetos contaminados?
R: De acordo com os Centros para Controle de Doenças dos Estados Unidos – Centers for Disease Control (CDC) -, é possível que uma
pessoa pegue o vírus COVID-19 através do toque em uma superfície ou objeto que tenha o vírus sobre ele e então toque em sua boca,
nariz, ou possivelmente nos olhos, mas essa não é considerada a principal forma de propagação do vírus. Nós não temos ciência de
nenhum estudo disponível que indique especificamente por quanto tempo o vírus pode ser detectado em equipamentos de proteção
individual, incluindo os de proteção contra quedas. Informações gerais estão disponíveis em https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/ e https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/transmission.html.
P: Eu posso limpar meu cinturão de proteção contra quedas com desinfetantes de prateleira?
R: Neste momento, não é recomendada a utilização de qualquer desinfetante já que os efeitos desses produtos químicos não foram
avaliados pela 3M em seus produtos atuais. Vários componentes de tecido e costura podem degradar quando expostos à produtos
químicos encontrados em diversos desinfetantes, de forma a afetar a resistência e desenho original do produto.
P: Eu posso higienizar meu equipamento de proteção contra quedas?
R: Sim, Os EPIs de proteção contra quedas 3M podem ser higienizados. Você pode consultar nosso boletim técnico de higienização
visitando https://multimedia.3m.com/mws/media/1301570O/cleaning-of-web-inpersonalfallprotection-products-technical-bulletin.pdf e o manual de instruções do produto específico como referência. A 3M confirmou que os
produtos de limpeza mencionados não causarão danos ao equipamento, mas não pode comentar sobre a capacidade desses produtos
para a desinfecção. Você pode consultar o fabricante do produto de limpeza. Observe que os links dos produtos de limpeza
incorporados podem não estar mais ativos, mas irão direcioná-lo ao site do fabricante onde poderá localizar mais informações.
P: Existe algum guia dos Centros para Controle de Doenças dos Estados Unidos – United States Centers for Disease Control –
disponível sobre práticas de higienização e desinfecção do local de trabalho?
R: Sim, você pode visitar https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
Se você tiver qualquer dúvida ou preocupação adicional, por favor entre em contato com o Fale com a 3M através do 0800 013 2333
ou falecoma3m@mmm.com.
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