
A DAN incentiva mergulhadores e operadores de mergulho a desinfetar 

equipamentos adequadamente 

 

 

À luz do recente surto do novo coronavírus (COVID-19), surgiram questões na 

comunidade de mergulhadores sobre a transmissão de doenças ao usar equipamentos 

alugados, especialmente reguladores. Com a ameaça do coronavírus na mente de todos, 

os mergulhadores querem saber que precauções estão sendo tomadas contra a 

propagação da doença. A higienização adequada do equipamento é fundamental. 

Lembre-se do seguinte: 

De acordo com o CDC, os produtos de limpeza domésticos são tão eficazes contra o 

COVID-19 quanto contra os vírus comuns do resfriado e gripe. Portanto, é muito 

importante o equipamento de limpeza e desinfecção destinado ao uso pessoal (como 

reguladores de segundo estágio, máscaras, snorkels e infladores orais BCD). 

O equipamento pode ser eficazmente higienizado submergindo-o em uma solução 

alvejante a 10% ou usando um produto de limpeza como comprimidos Steramine ™ ou 

qualquer outro composto de amônio quaternário. Certifique-se de usar esses produtos 

de acordo com as instruções do fabricante e, em seguida, enxágue o equipamento com 

água limpa. 

Os produtos geralmente usados para limpar equipamentos de mergulho, mais ineficazes 

contra o coronavírus, incluem enxaguatórios bucais antibacterianos e com clorexidina. 

Água quente com sabão deve ser combinada com ação mecânica, como esfregar com 

uma escova macia para ser eficaz. 

 

 

 



 

 

Se você é um mergulhador usando equipamento alugado e gostaria de tomar medidas 

extras para se proteger de doenças transmissíveis, limpe cuidadosamente o 

equipamento com um pano desinfetante para uso doméstico e depois enxágüe com água 

limpa antes de usar: 

• Bocal do regulador 

• Snorkel 

• Insuflador oral de BCD 

• O interior da sua máscara 

 

Se você não tiver acesso a lenços umedecidos, convém solicitar à loja com a qual você 

está mergulhando para higienizar adequadamente o equipamento antes de levá-lo 

consigo. 

Para obter uma lista de produtos de limpeza domésticos eficazes contra o coronavírus, 

consulte a lista de produtos do American Chemistry Council Center for Biocide 

Chemistries que possuem uma “reivindicação emergente de patógeno viral” da Agência 

de Proteção Ambiental. Ao usar um produto de limpeza doméstica, pode ser prudente 

alterar o ingrediente ativo de vez em quando para evitar cepas resistentes à reprodução. 

Como sempre, lave frequentemente as mãos (com sabão por pelo menos 20 segundos), 

limpe regularmente objetos e áreas de alto tráfego (banheiros, maçanetas, bancadas, 

etc.), evitando o contato com pessoas doentes e ficando em casa quando você esta 

doente, são algumas das melhores maneiras de parar a propagação da doença. Para 

obter mais informações, consulte a página de coronavírus do CDC. 

Você também pode verificar o manual de segurança de mergulho da EPA para obter 

diretrizes sobre descontaminação de equipamentos de mergulho. 

 

 

Referência: https://www.divenewswire.com/dan-encourages-divers-and-dive-

operators-to-disinfect-gear-properly/ 
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