Sani Tweaks
Requisitos mínimos do programa de higiene para
todos os PHE e PHP
A eliminação de fezes é um serviço, não é uma instalação única
Uma investigação recente sobre programas de latrinas concluiu que, em média, 40% das
mulheres não usa as latrinas fornecidas. As razões principais são não quererem ser vistas a
dirigirem-se para casas de banho, falta de privacidade (pessoas a espreitar), assédio sexual,
limpeza, falta de iluminação noturna e ausência de fechaduras em portas.
Se as latrinas não forem utilizadas, estaremos a desperdiçar dinheiro, tempo e recursos, e a
fracassar na nossa responsabilidade para com as comunidades com quem colaboramos. Se
resolvermos os problemas principais abaixo indicados, conseguiremos fornecer latrinas com
melhor qualidade a todos os utilizadores.

Antes de dar início a um programa de construção de latrinasconsulte os utilizadores














Como eliminavam fezes antes da crise, o que fazem agora e o que considerariam
aceitável agora?
Conheça os costumes religiosos/culturais e as práticas de limpeza de ânus.
Existem obstáculos em serviços e instalações WASH para grupos específicos, como
deficientes físicos ou idosos? Consulte diretamente as pessoas para descobrir quais
os apoios que precisam.
Casas de banho públicas segregadas: Qual é a distância mínima aceitável entre as
casas de banho de mulheres e de homens? Nunca devem ser posicionadas de costas
voltadas
Quem serão os responsáveis pela limpeza e manutenção das casas de banho
públicas? Quais são os problemas envolvidos ao pagar aos utilizadores de latrinas?
Casas de banho partilhadas por famílias: Uma latrina pode ser partilhada por quatro
famílias? Podem partilhar com outras famílias, mesmo se não as conhecerem? Se
partilharem, continuam a precisar de ter latrinas separadas para homens e
mulheres?
Quais são as principais preocupações na utilização de latrinas públicas ou partilhadas
entre famílias?
O que acontece às fezes de crianças e bebés? Com que idade as crianças começam a
usar a latrina sem ajuda?
As latrinas são utilizadas para descartar materiais de higiene feminina? De que
outra forma pode ser feito?
Consulte e explique as restrições da localização.

Estrutura












Como é que a comunidade fazia decisões sobre higiene antes da crise e como fazem
agora? Quem participa nos espaços de tomada de decisões? As mulheres e homens
têm a mesma capacidade de decisão?
Onde possível, apresente modelos de latrinas ou as latrinas existentes para que
possam fazer comentários sobre a estrutura.
Certifique-se de que dá a máxima concentração à privacidade. Se forem utilizadas
proteções de plástico, terão de ser opacas. Todas as latrinas devem incluir um
mecanismo de bloqueio interno, mesmo em caso de emergências. Uma forma fácil
e eficaz de fazer isto pode ser prender um fio num prego para evitar a avaria de
portas.
Como se devem posicionar ou ocultar as latrinas para que as pessoas não sejam
vistas a dirigirem-se à casa de banho?
Usar a casa de banho à noite: É possível colocar* iluminação ou tochas na casa de
banho ou no caminho?
Calcule o período de enchimento da fossa com base no volume da fossa e na
quantidade de utilizadores. Faça planos de limpeza ou desmantelamento (+ resíduos
sólidos). Se estiver planeado um desmantelamento, a fossa deve estar alinhada eser
de fácil acesso a uma mangueira ou remoção de lajes.
Na conclusão, um PHE ou PHP terá de confirmar a qualidade da construção antes
que o pagamento seja efetuado ou que a latrina seja "aberta".
Qual é a melhor forma de garantir que as pessoas lavam as mãos depois de
defecarem (consulte)?

Monitorização: Reparações regulares
 A maioria dos programas constrói latrinas novas para 1:20 ou 50 pessoas por
latrina e ignora a quantidade de latrinas que precisam de reparação e não são
utilizadas.
 Após um mês, a maioria das super-estruturas de proteção de plástico ficarão
danificadas. Efetue uma monitorização regular de limpeza e reparação a cad
duas semanas –para garantir que as latrinas continuam a ser utilizadas.
 Que sistema irá utilizar para que as pessoas indiquem danos e problemas com
estruturas e com a limpeza, ou para darem opiniões?
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