
 

 

Informació sobre la neteja de carrers i espais públics 

per a la prevenció de la propagació del COVID-19 

 

Davant de l’actual emergència sanitària per la pandèmia del COVID-19, l’Ajuntament 

està efectuant una sèrie d’accions per tal d’incrementar la higiene als espais públics i, 

amb això, reduir en la mesura del possible la propagació del virus COVID-19 al nostre 

poble. 

Mitjançant esta publicació volem donar resposta als dubtes sobre els tractaments que 

ens han plantejat els veïns i veïnes. 

  

Què es va a fer? 

Una neteja general dels carrers amb un producte desinfectant, acompanyada d’una 

neteja específica dels llocs amb major concurrència de població, com poden ser 

l’ambulatori, el centre de serveis socials, les portes dels supermercats, els forns i les 

tendes d’alimentació així com els contenidors de fem, especialment aquells que hem 

d’obrir la tapadora amb la mà. 

Els tractaments es realitzaran d’acord amb les directrius establertes pel document 

tècnic Protocol de neteja viària davant la pandèmia de coronavirus, publicat per el 

Ministeri de Sanitat el 17 de març. 

Els tractaments s’aplicaran en tota l’àrea urbana municipal: cascs urbans de L’Alcúdia 

i Montortal i polígons industrials. 

 

 

 

 



 

Quin producte es va a utilitzar i per què no lleixiu? 

Els productes que es van a utilitzar per a la desinfecció dels carrers, d’acord amb el 

protocol esmentat, son desinfectants-detergents d’us professional i doble acció, amb 

acció certificada fungicida i bactericida d’acord a la norma EN 13697 al contacte i acció 

bacteriostàtica persistent de 7 dies si no es llava.  

Utilitzem estos productes perquè no tenen cap acció corrosiva sobre materials de 

construcció, fustes, pintures, vehicles, mobiliari i demés elements del entorn urbà, així 

com presenten una toxicitat nul·la per a les persones, plantes i animals. Són, en tot cas 

i d’acord al protocol esmentat, productes autoritzat per a l’aigualeig dels carrers. 

El lleixiu es recomanable en tractaments de xoc per la seua elevada desinfecció al 

contacte, però es corrosiu, requereix més preparació i equipament per a la seua 

aplicació, no te persistència i els seus vapors poden causar complicacions respiratòries 

en persones sensibles, cosa en absolut desitjable. En qualsevol cas, el seu ús no està 

autoritzat per a l’aigualeig de carrers de forma mecanitzada. 

 

Com es va a realitzar el tractament? 

El tractament es realitzarà de tres formes: 

• Aigualeig de tots els carrers del poble. Amb l’ajuda dels nombrosos tractoristes de 

L’Alcúdia que s’han oferit voluntaris amb els seus equips. S’ha dividit el poble en 

cinc sectors que seran nebulitzats, en principi i en funció de les condicions 

meteorològiques, dues vegades a la setmana. La neteja serà integral: calçada, 

voreres, façanes, portals, contenidors, a tot arreu on arribe el núvol. Amb pistola es 

faran els espais inaccessibles als tractors: túnels, passadissos, carrerons, etc. 

• Neteja de voreres. Amb un tanc de pressió i pistoles, el Servei de Parcs i Jardins 

rentarà les voreres de tot el poble una vegada per setmana, alternant amb els 

tractaments mecanitzats, per garantir que no queden zones d’ombra de les 

nebulitzacions en les voreres. 

• Neteja de punts de risc. Amb motxilles polvoritzadores, el Servei de Parcs i Jardins 

desinfectarà els espais de major concurrència de persones una vegada per setmana, 

alternant amb els tractaments mecanitzats: supermercats i tendes d’alimentació, 

estancs, tapes de contenidors de fem, Centre de Salut, centre de Serveis Socials, 

etc. 

 



 

A quina hora es realitzaran els diferents tractaments? 

Els tractaments mecanitzats amb tractor es realitzaran entre les 9 i les 12 de la nit. Els 

tractaments de neteja de voreres i punts de risc es realitzaran de matí. 

 

Quines precaucions ha de prendre la població? 

Si bé no es tracta de productes tòxics ni corrosius, recomanem seguir les següents 

indicacions: 

• Romandre a casa i evitar exposar-se a la nebulització mecanitzada de forma directa.  

• Tancar balcons i finestres fins al tercer pis. No deixar roba ni elements delicats en 

balcons ni terrasses  d’edificis de menys de dues plantes. Així evitarem que el 

producte puga entrar dins de casa. 

• En cas de sentir vindre un tractor estant en un vehicle, apartar-se amb les finestres 

tancades i esperar a que passe. Si estàs estacionat quant passe el tractor, espera 

uns minuts que es diposite el núvol abans d’anar a casa. 

• Amb els operaris de neteja diürna, no cal prendre especial precaució. Tractar de 

fer-se vore per els operaris per tal que paren la neteja per deixar-nos passar si no 

podem rodar per altre lloc. 

 

 


