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Petrolina Salgueiro

Que nunca nos falte esperança!
Desperte!
Se abra para o amanhã!
Reinvente o dia!
Ponha em ordem os sentimentos!
Coloque de lado o medo!
Caminhe com fé!
Tenha alegria!
Sorria agora!
O mundo te espera!
Olhe o relógio mas não seja escravo dele!
Utilize o tempo ao seu favor!

Ore com bastante fervor!
O sol sai, cria o teu sonho!
Faz a tua trilha!
Envereda no otimismo!
Aposta alto na humanidade!
Cona no futuro!
Olha com esperança!
O mundo precisa de você vivo: hoje, amanhã e
sempre.
Autoria : Lady Anne Siqueira (Psicóloga)

Coronavírus: celulares, computadores, teclados e mouses devem ser higienizados com frequência
Lavar sempre as mãos e, quando não for possível,
higienizá-las com álcool gel 70%. Essas são as
principais orientações que vêm sendo difundidas
para evitar a disseminação do novo coronavírus. As
regras de higiene também são válidas para aqueles
objetos que costumamos usar frequentemente e que
podem servir como meios para a transmissão do
vírus, como é o caso de celulares, computadores,
teclados e mouses, ainda mais quando há o
compartilhamento desses no ambiente de trabalho.

Devemos nos atentar sobre como os procedimentos
de limpeza dos equipamentos devem ser realizados
dentro do ambiente da instituição. Há cuidados que
vão além de passar um simples pano com álcool no
equipamento. A higienização desses equipamentos
eletrônicos, por exemplo, deve ser feita com produtos
especícos, para evitar danos e, consequentemente,
prejuízos. Assim, o Setor de Tecnologia da Informação
do Campus Petrolina do IF Sertão-PE elaborou um
passo a passo para limpeza desses equipamentos.

Limpeza do Computador ou Notebook no ambiente de trabalho
Antes de realizar a limpeza do computador ou notebook, verique se os equipamentos estão ligados, caso
estejam, desligue. Utilize luvas de borracha antes de entrar em contato com os aparelhos..
Teclado
Primeiro suspenda o teclado e vire-o no sentido que as teclas quem para baixo, em
seguida realize o movimento para cima e para baixo para que a sujeira entre as teclas
caiam em cima da mesa. Após isso, limpe a mesa com um pano úmido com álcool
líquido 70%. Em seguida utilize outro pano umedecido com álcool isopropílico 70%,
de forma que não chegue ao ponto de escorrer o álcool do pano, passe-o na superfície
das teclas do teclado em movimentos da esquerda para direita, sempre que passar
dobre-o de forma a utilizar uma face limpa do pano e passe novamente. Atenção
nunca deixe o álcool escorrer entre as teclas, isso pode danicar o equipamento.
Mouse
Para continuar a limpeza, dobre o pano umedecido com álcool isopropílico 70% e
limpe o mouse, não esquecer de limpar a parte inferior, pois nesse local é onde está a
maior parte da sujeira. Limpe também o mouse pad ou a base onde o mouse está
exposto.
Monitor
Antes de realizar a limpeza, desligue o monitor. O monitor deve ser limpo utilizando
um pano de microbra. Borrife um pouco de limpa tela de forma que não deixe
escorrer o líquido para as extremidades da tela, passe o pano de microbra e faça
movimentos circulares. Após realizar a limpeza do computador, os panos devem ser
lavados com água limpa e água sanitária.
Gabinete
Utilize a face limpa do pano umedecido com álcool isopropílico 70% para limpar os
botões da parte frontal do gabinete. Com cuidado, passe o pano de forma circular
levemente para que não seja acionado o botão de ligar e desligar acidentalmente.
Após isso, dobre o pano e limpe o restante do gabinete.
Limpeza do celular
Para realizar a limpeza do celular é bem
simples, basta passar um pano umedecido
com álcool isopropílico 70%, que é mais
adequado para este tipo de equipamento,
pois muitos celulares são feitos com parte
de metais na parte externa e a utilização do
álcool comum pode ocasionar oxidação
das peças. Passe o pano realizando
movimentos circulares e mude a face do

pano diversas vezes até que o celular
que sem marcas ou manchas de
sujeira. Limpe a capinha. As capas de
proteção são notórias por acumular
sujeira. Se elas forem feitas de plástico,
silicone, ou algum material semelhante,
é possível usar água e sabão e deixar
secar.

Resumindo
O que é ideal:

O que não deve ser feito:

1. Desligue o aparelho;

1. Não coloque nem borrife o aparelho com
líquidos. Mesmo o álcool, que evapora
rapidamente, pode danicar partes sensíveis
dos aparelhos;

2. Use álcool isopropílico com concentração
70%: sua composição tem pouca água, o que
impede a oxidação das peças;
3. Use somente panos macios, que não soltem
apos. Recomenda-se usar um pano de
microbra.

2. Não limpe o dispositivo enquanto ele estiver
conectado à energia elétrica. Umidade e
energia elétrica não combinam, e é bom evitar
riscos.
Setor de Tecnologia da Informação - Campus
Petrolina do IF Sertão-PE

Evitem o compartilhamento de equipamentos, tais como: mouses e
pendrives, pois estes equipamentos podem servir de transporte para o vírus
e ser uma via de contaminação. A limpeza dos pendrives segue as mesmas
instruções para os demais equipamentos eletrônicos. Fiquem Atentos!

