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Tata Cara Disinfeksi Perabotan dan Alat di Fasilitas Umum 

1. Gunakan alat pelindung diri (APD) seperti sarung tangan dan masker saat melakukan 

disinfeksi. 

2. Siapkan larutan disinfektan yang sudah diencerkan sesuai takaran. Pilih salah satu produk 

berikut untuk membuat larutan disinfektan  

a. Bayclin 

Larutkan 3 tutup botol Bayclin ke dalam 2 liter air 

b. So Klin Pemutih 

Larutkan 3 tutup botol So Klin Pemutih ke dalam 2 liter air 

c. Harpic 

Larutkan 2 tutup botol Harpic ke dalam 2 liter air 

PERINGATAN: Saat menyiapkan, dilarang mencampur produk pembersih dan hindari kontak  

antara larutan dengan mata serta kulit. 

3. Lakukan disinfeksi dengan bahan disinfektan yang telah disiapkan sesuai petunjuk di atas 

(No.3) dengan menggunakan sprayer pada: 

a. meja,  

b. gagang pintu,  

c. sandaran tangan tempat duduk 

d. remote AC 

e. gagang almari 



 

f. dan perabotan/alat lain yang digunakan bersama  

4. Lakukan pengelapan dengan kain microfiber bersih pada permukaan benda yang telah 

dilakukan disinfeksi. 

5. Bersihkan diri anda setelah melakukan pekerjaan disinfeksi dan cuci tangan dengan sabun 

dan air mengalir. 

6. Ruangan dapat digunakan kembali selama 60 menit. 

7. Frekuensi disinfeksi ini dilaksanakan rutin setelah selesai digunakan, tergantung frekuensi 

perabot/alat yang digunakan bersama. 

8. Ruangan yang dipakai sekali dalam sehari cukup didisinfeksi satu kali sehari, setelah acara 

selesai di hari tersebut.  Ruangan yang dipakai beberapa kali (atau bergiliran dengan 

kelompok lain) harus didisinfeksi di akhir setiap acara agar ruangan tersebut siap dipakai 

untuk acara selanjutnya.     

9. Cucilah kain lap dengan sabun dan air mengalir serta keringkan angina-angin untuk dapat 

digunakan kemudian. 

Tata Cara Pembersihan Lantai 

1. Larutkan Wipol Pembersih Lantai 30mL per 1 L air. 

2. Lakukan pembersihan lantai pada : 

a. Ruang kantor, selasar, teras (yang dipakai tiap hari) dibersihkan satu kali setiap hari 

kerja (pagi atau sore) 

b. Ruang kelas atau laboratorium dan ruang lain dibersihkan satu kali sehari saat selesai 

digunakan 



 

3. Bersihkan diri anda setelah melakukan pekerjaan disinfeksi dan cuci tangan dengan sabun 

dan air mengalir. 

4. Frekuensi disinfeksi ini dilaksanakan rutin setelah ruangan digunakan. 

5. Cucilah kain lap dengan sabun dan air mengalir serta keringkan angina-angin untuk dapat 

digunakan kemudian. 

  



 

Tata Cara Pembersihan Filter AC 

1. Filter AC di setiap ruang kantor, kelas, laboratorium, dsb harus dicuci 1 kali setiap 2 

minggu. 

2. Pastikan AC dalam kondisi mati 

3. Lepas filter udara AC yang terletak di bagian depan unit indoor AC 

4. Cuci dengan sabun dan air mengalir dengan hati-hati (jangan disikat) 

5. Keringkan dan pasang kembali filter AC dengan benar 

6. Setelah selesai membersihkan ruangan, cuci tangan hingga lengan atas dan kaki dengan 

menggunakan sabun dan air mengalir 

 

 

 

 


