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perguntas frequentes 

Como posso proteger minha equipe do COVID-19? 

Para os funcionários, aplicam-se as recomendações gerais de segurança COVID-19, publicadas pela 

OMS e CDC. O uso de máscaras e luvas protetoras deve ser considerado quando os funcionários 

estão em contato direto com os clientes. Reduzir o número de pessoas em determinadas áreas ou 

designar áreas apenas para funcionários também pode ser útil. Compressores, áreas de manutenção 

de equipamentos, áreas de aluguel de equipamentos, escritórios e salas de aula podem estar 

temporariamente fora dos limites dos clientes para limitar a transmissão de vírus. Incentive os 

clientes a praticar o distanciamento social e certifique-se de desinfetar seus equipamentos após cada 

mergulho. 

Como posso garantir que meus clientes não recebam o COVID-19 de minhas instalações? 

Embora você não possa garantir isso totalmente, certamente pode reduzir o risco adotando medidas 

preventivas, que incluem, entre outras, a criação e a execução de procedimentos rigorosos de 

desinfecção, impedindo que os clientes se reúnam ou se sintam muito próximos um do outro, 

reduzindo a quantidade de fluxo de ar no ambiente. o edifício ao mínimo (para impedir a circulação 

de gotículas de vírus no ar) e, o mais importante, interrogar os clientes antes de permitir que eles 

participem de uma sessão de treinamento ou mergulho. Clientes com sinais ou sintomas não devem 

ser autorizados a participar de nenhum mergulho ou atividade relacionada. Publique claramente 

todas as políticas de desinfecção para garantir que os clientes estejam cientes antes de entrar no 

seu negócio. 

Devo solicitar algo dos meus clientes antes da chegada deles? 

Leva apenas uma pessoa infectada para espalhar o vírus. Os clientes podem não saber que estão 

infectados, negar contato com uma pessoa infectada ou assumir que sintomas menores não estão 

relacionados ao COVID-19. Portanto, é importante perguntar se eles têm alguma indicação de mal-

estar e incentivá-los a ficar em casa ou falar com um médico. Você pode considerar reembolsar ou 

reagendar. Você também pode considerar limitar os visitantes apenas àqueles que participarão de 

mergulho ou atividades relacionadas. 



 

O que devo fazer quando um cliente deseja experimentar uma máscara ou outro 

equipamento? 

Qualquer máscara ou outro equipamento manuseado pelos clientes deve ser desinfetado 

adequadamente, lavado com água limpa e fresca e deixado secar. No caso de máscaras 

especificamente, álcool ou outros lenços desinfetantes podem ser usados para desinfetar. É 

recomendável que roupas de mergulho não estejam disponíveis para experimentação. No entanto, 

se isso for realmente necessário, eles devem ser removidos do estoque de vendas após o encaixe e 

armazenados por nove dias para permitir que o vírus morra naturalmente. 

O COVID-19 é transmissível através da água? Nesse caso, o risco varia de acordo com o tipo 

de água, como piscinas, água doce / salgada e tanques de enxágue? A adição de um 

desinfetante à água será suficiente para desativar o vírus? Que tal adicionar sabonete manual 

regular à água do tanque de enxágue? 

Atualmente, não se sabe se o novo coronavírus pode ser transmitido em um tanque de enxágüe com 

equipamento comunitário; no entanto, estudos com outros coronavírus mostraram que eles 

sobrevivem bem em águas superficiais, como lagos e rios. Com esta pesquisa em mente, seria 

prudente supor que o vírus sobreviverá em um tanque de enxágue e, embora diluído, possa 

permanecer infeccioso. De acordo com o CDC, o vírus seria inativado em uma piscina tratada 

adequadamente, no entanto, o equipamento de lavagem em uma piscina não é um método aceitável 

de desinfecção. 

Uma solução desinfetante deve ser usada de acordo com as instruções do fabricante, e isso 

geralmente inclui requisitos específicos de diluição e uma declaração instruindo o usuário a enxaguar 

completamente o item desinfetado e permitir que ele seque. Portanto, uma solução desinfetante deve 

ser misturada e usada separadamente do tanque de água doce. A melhor prática nesse caso seria 

fazer com que os mergulhadores desinfetassem o equipamento antes de enxaguar, para evitar a 

contaminação da água de enxágue. Sabão para as mãos não é uma opção viável para desinfetar. A 

Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) possui uma lista de desinfetantes que matam o vírus 

chamado "Lista N"; um desinfetante deve ser escolhido nesta lista ou entre desinfetantes registrados 

de outros órgãos governamentais locais. 

 



Posso usar calor ou água quente para desinfetar o equipamento? 

Teoricamente, o calor é uma maneira eficiente de matar o novo coronavírus. No entanto, não temos 

conhecimento de nenhum estudo realizado sobre a capacidade de sobrevivência do vírus em 

equipamentos de mergulho. Usar calor pode não ser o melhor método de desinfecção em termos de 

tempo-eficácia. Alguns estudos mostraram que uma temperatura entre 60-68 graus Celsius (140-155 

graus Fahrenheit) desativará o vírus após 30-60 minutos. Não parece viável manter o equipamento 

de mergulho a essa temperatura alta por esse período de tempo por algumas razões - uma que pode 

danificar ou distorcer algumas partes e outra que você teria que usar um banho de água quente 

especificamente projetado ou constantemente monitore e ajuste seu mecanismo de aquecimento 

para manter uma temperatura constante da água durante esse período. 

Deve-se notar que alguns estudos foram realizados para determinar as temperaturas que matarão o 

novo coronavírus. As temperaturas especificadas anteriormente foram selecionadas por estarem na 

extremidade inferior do espectro testado e coincidem estreitamente com o método de desinfecção 

geralmente aceito na comunidade científica: 60 graus Celsius por quase uma hora. 

Por quanto tempo devo absorver o equipamento com desinfetante para efetivamente matar o 

novo coronavírus? 

Isso depende inteiramente de qual solução desinfetante você escolher. Para obter mais informações 

sobre como selecionar um desinfetante, consulte Desinfecção de equipamento de mergulho e 

COVID-19 . 

 

Qual desinfetante devemos usar e como deve ser usado? 

A escolha do desinfetante é com você; no entanto, você deve usar um produto que tenha 

comprovadamente funcione contra o vírus que causa o COVID-19. A "Lista N" da EPA é composta 

por desinfetantes que matam o vírus. Qualquer desinfetante deve ser usado de acordo com as 

instruções do fabricante, pois a concentração e o tempo de contato diferem de produto para 

produto. Você pode encontrar mais informações aqui . 
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O álcool a 70% é um desinfetante eficaz para equipamentos de mergulho? 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma solução de álcool a 70% com um tempo de 

contato de 1 minuto desativaria o novo coronavírus, o que significa que a superfície deve permanecer 

molhada por esse período de tempo. No entanto, o álcool isopropílico pode degradar alguns tipos de 

borracha e plástico com o uso repetido, portanto, para garantir que você não comprometa a 

integridade do seu equipamento, entre em contato com o fabricante para obter orientações. Além 

disso, ao usar álcool perto de qualquer fonte de calor, chama, faíscas ou gás enriquecido, saiba que 

ele é altamente volátil e inflamável, apresentando um risco significativo de incêndio e explosão. 

O uso de luvas de proteção reduziria a probabilidade de contaminação de materiais e 

superfícies? 

O uso de luvas de proteção protegerá apenas as mãos da pessoa que as estiver usando. Eles não 

protegem o meio ambiente ou outras pessoas presentes. Embora possam ser úteis para as pessoas 

que manipulam materiais, elas não protegem os materiais de serem contaminados caso o vírus esteja 

presente na parte externa das luvas. 

O equipamento de aluguel ainda pode ser alugado e usado? 

Você pode continuar a alugar equipamentos, mas deve tomar cuidado adicional, incluindo, entre 

outros, o seguinte: 

• Restringir o acesso à área de locação: traga o equipamento alugado para o cliente. 
• Desinfecte completamente o equipamento devolvido, de acordo com as instruções do desinfetante 

selecionado. Isso deve incluir reguladores do segundo estágio, BCDs, roupas de mergulho, snorkels e 
máscaras. Enxágüe bem com água fresca e deixe secar antes de alugá-los novamente. 

• Mantenha uma área separada para o aluguel de equipamentos devolvidos para evitar a contaminação dos 
equipamentos que já foram desinfetados. 

• Instrua os clientes a não tocar na saída da válvula do cilindro ou na entrada do regulador ao montar e 
desmontar sua unidade de mergulho. Como alternativa, considere fornecer aos mergulhadores um conjunto 
de aluguel pré-montado e instrua-os a não desmontar o conjunto após o mergulho. Contanto que sua equipe 
trabalhe com mãos ou luvas limpas, isso evitará a contaminação da saída da válvula do cilindro e da entrada 
do regulador do primeiro estágio. 

• Instrua a equipe que lida com o equipamento usado de aluguel como desinfetar adequadamente os 
materiais e se proteger. 

• Se um cliente mergulhar com você por vários dias, rotule o equipamento alugado para que ele sempre 
obtenha o mesmo equipamento. As outras recomendações listadas ainda se aplicam. 

O novo coronavírus pode sobreviver dentro da bexiga de um BCD? Quais são as 

recomendações da DAN para inflação oral? 

Não se sabe se o vírus sobreviverá dentro da bexiga de um BCD. Instrua os mergulhadores a não 

inflarem oralmente os BCDs de aluguel, pois isso aumenta o risco de contaminar o interior da bexiga. 

Se possível, considere tirar BCDs de aluguel que foram insuflados oralmente durante o tempo de 

sobrevivência previsto do vírus. Isso reduziria o risco de transmissão entre mergulhadores. Também 

pode ser prudente considerar medidas de mitigação para a liberação de ar do BCD (se for inflado 

oralmente), pois o vírus poderia teoricamente ser aerossolizado com qualquer vapor de água que sai 

do BCD à medida que você o desce. 

Em termos de desinfecção do BCD, a melhor prática pode ser desinfetar completamente a parte 

externa do BCD e evitar a inflação oral. Recomendações para desinfetar a bexiga do BCD não são 



claras. O uso de soluções desinfetantes deve sempre ser seguido por um enxágue com água fresca 

para remover o ingrediente ativo. Isso ajuda a evitar a inalação ou ingestão do desinfetante e evita 

que o ingrediente ativo danifique o equipamento ao longo do tempo. Não está claro se restos de 

soluções desinfetantes dentro da bexiga afetariam a saúde de um mergulhador por inalação ou 

ingestão ou causariam danos ao material da bexiga. 

Um bocal individual deve ser usado para todos os clientes que alugam um regulador? 

Se você deseja fornecer a cada mergulhador seu próprio bocal, isso reduzirá alguns dos riscos de 

contaminação. No entanto, o ar expirado entrará no segundo estágio e potencialmente contaminará 

o interior do regulador. Se não for desinfetado adequadamente, isso poderá causar a infecção da 

próxima pessoa a usar o regulador. A desinfecção adequada deve ser usada além de fornecer bocais 

individuais. 

Se eu operar meu compressor, há uma chance de que o ar comprimido dentro dos meus 

cilindros possa estar contaminado? O novo coronavírus pode entrar nos meus cilindros 

cheios? 

O novo coronavírus é pequeno o suficiente para entrar teoricamente no compressor sem ser pego 

pelos filtros. O compressor irá aquecer o ar até bem acima de 150 graus Fahrenheit após cada 

estágio da compressão. Além disso, durante cada estágio, o pico instantâneo de temperatura devido 

ao aquecimento adiabático que ocorre durante a compressão pode ser de pelo menos 182 graus 

Celsius dentro do cilindro, independentemente de o compressor estar frio ou quente. Portanto, isso 

ocorrerá várias vezes. Essas temperaturas são quentes o suficiente para eliminar a 

infecciosidade. Portanto, nenhum vírus vivo deve entrar no cilindro de mergulho durante o 

preenchimento. No entanto, ele pode entrar no cilindro se o chicote de enchimento ou a válvula do 

cilindro estiverem contaminados, como por serem tocados por uma pessoa infectada. Por esta 

razão, é importante praticar a lavagem das mãos e a desinfecção de áreas de alto toque, incluindo 

cilindros e postos de abastecimento. Para mais informações, consulte a seção "Calor" do nosso 

artigo Desinfecção de equipamento de mergulho e COVID-19 

Devo exigir que funcionários e mergulhadores usem um desinfetante para as mãos à base de 

álcool antes de encher os cilindros ou conectar seus reguladores ou rebreathers aos 

cilindros? 

O uso de desinfetantes para as mãos à base de álcool é recomendado apenas quando água e sabão 

não estão disponíveis. Substâncias à base de álcool não devem entrar em contato com alguns 

equipamentos, incluindo cilindros e chicotes usados com ar enriquecido com oxigênio. Isso 

aumentaria o risco de incêndio e explosão devido à alta volatilidade do álcool e sua capacidade de 

inflamar a temperaturas relativamente baixas. 

Que ações devo considerar durante as operações do barco de mergulho para evitar uma 

possível transmissão do COVID-19? 

Essa é uma situação em que o risco de transmissão será alto devido ao espaço limitado e à 

proximidade das pessoas. No mínimo, considere as seguintes sugestões: 

https://www.diversalertnetwork.org/emailview/landing/coronavirus/gearDisinfection/index.html


• Considere reduzir o número de mergulhadores por barco para respeitar melhor o distanciamento social e 
desencorajar qualquer passageiro que não esteja mergulhando. 

• Quaisquer materiais não necessários para as operações de mergulho ou por razões de segurança não 
devem ser levados a bordo. 

• Tenha todo o equipamento a bordo antes de começar a embarcar nos mergulhadores. 
• Tenha unidades de mergulho montadas antes do mergulho. 
• Considere a proteção de máscaras, snorkels e palcos / palcos, envolvendo-os em sacos plásticos para 

evitar contaminação. 
• Os procedimentos de embarque devem ser organizados para respeitar o distanciamento social o tempo 

todo. 

• Os baldes de enxaguamento com máscara pré-mergulho não devem ser usados. Deve-se usar anti-
embaciamento, mas cuspir em máscaras deve ser desencorajado ou proibido (especialmente para 
máscaras de aluguel). Considere que os mergulhadores forneçam suas próprias máscaras em vez de 
fornecer aluguel. 

• Os funcionários devem usar luvas ao manusear o equipamento. 
• O distanciamento social é importante para impedir a propagação de um vírus, mas deve-se ter em mente 

que, em um barco em movimento ou no vento, o vírus pode percorrer uma distância maior. O uso de 
máscaras de proteção reduzirá o risco de contaminação, mas o vírus pode estar presente em qualquer 
superfície a bordo. 

• Aconselhe a todos a bordo para evitar tocar em qualquer coisa sempre que possível e para evitar tocar em 
seu rosto. 

• Lembre os mergulhadores para não compartilharem equipamentos ou até mesmo deixarem tocar seus 
equipamentos. 

• Mantenha o distanciamento social enquanto os mergulhadores entram na água e garanta que eles não se 
amontoem na superfície. 

• Incentive os mergulhadores a manter pelo menos 6 pés de distância ao limpar o nariz, seios nasais ou 
garganta na superfície ou após um mergulho. 

• Mantenha o distanciamento social quando os mergulhadores voltarem a bordo. 
• Se sua operação optou por fornecer a todos os mergulhadores equipamentos pré-montados, a equipe deve 

trocar os cilindros e desinfetar as mãos antes ou usar luvas ao fazê-lo. 
• Incentive os mergulhadores a manusear apenas seu próprio equipamento. 

Se você quiser aprender mais enquanto se prepara para o reinício das atividades de mergulho 

quando os regulamentos locais permitirem, fique de olho no DAN.org/COVID-19 para obter 

recomendações mais abrangentes para ajudá-lo a se preparar. 

 

http://www.dan.org/covid-19

