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MESURES DE PREVENCIÓ

ü Sempre que sigui possible, fomentar el teletreball.
ü En cas d’haver de tornar a jornades presencials, l’empresa elaborarà un
protocol seguint la normativa laboral i de prevenció de riscos laborals
que inclogui:
ü Recomanacions de com fer ús dels equips de protecció.
ü Adequació dels equips als riscos detectats.
ü Descripció de les mesures de seguretat a aplicar.
ü Regulació de la tornada a la presencialitat amb horari escalonat del
personal, sempre que sigui possible.
ü Conciliació de la vida laboral i personal.
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MESURES DE PREVENCIÓ

ü Que tot el personal tingui permanentment al seu abast, al lloc de treball,
aigua i sabó, gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida i
registrat pel Ministeri de Sanitat, per la neteja de mans.
ü La disposició dels llocs de treball i la organització dels torns s’han de
modificar per a garantir una distància mínima entre el personal de 2
metres. Si no es pot han de tenir els equips de protecció adequats als
riscos.
ü Les mesures de distància prevista hauran de complir-se sempre als
vestuaris, guixetes i banys del personal, i a qualsevol altre zona d’ús
comú
ü Tot el personal haurà d’estar format e informat del correcte ús dels
equips de protecció.
ü El fitxatge per petjada dactilar ha de ser substituït per qualsevol altre
sistema de control horari que garanteixi les mesures higièniques
adequades. O s’ha de netejar el dispositiu de fitxatge dactilar abans i
després de cada ús, s’ha d’advertir al personal d’aquesta mesura.
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MESURES DE PREVENCIÓ

ü S’han d’adoptar mesures per que no coincideixin un nombre de
persones tal que no es puguin mantenir les distàncies de seguretat
interpersonal, amb especial atenció als horaris d’entrada i sortida o
d’afluència de personal.
ü A les tasques de neteja es prestarà especial atenció a les zones d’ús
comú i a les superfícies de contacte més freqüents: panys de les portes,
taules, mobles, passamans, terres, telèfons, perxes i d’altres elements
de similars característiques, seguint les següents pautes:
ü Es faran servir desinfectants com dilucions de lleixiu (1:50) acabada de
preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida que es
trobin al mercat i que estiguin autoritzats i registrats pel Ministeri de
Sanitat.
ü Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció
es llençaran de forma segura, rentant-se les mans posteriorment.
ü Quan els llocs de treball siguin compartits per més d’un treballador/a, es
procedirà al rentat i desinfecció del lloc després de cada ús,
desinfectant també el mobiliari i els elements susceptibles de
manipulació.
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MESURES DE PREVENCIÓ

ü Els uniformes i roba de treball, es procedirà a la neteja i desinfecció
regular d0’aquests, seguint el procediment habitual.
ü S’ha de ventilar l’espai periòdicament, com a mínim diàriament i durant
el temps necessari per a permetre la renovació de l’aire.
ü L’ús dels ascensors i muntacàrregues serà el mínim i imprescindible, es
farà ús preferent de les escales en vers els ascensors o
muntacàrregues. Si s’han de fer servir serà de manera individual, tret
que es pugui garantir una distància entre persones de dos metres, o la
persona usuària necessiti assistència d’un acompanyant.
ü Si els banys estan permesos per a clients, visitants o usuaris/es, la
seva ocupació màxima serà d’una persona per cada 4 metres quadrats.
Els banys de més de 4 metres quadrats, si tenen més d’una cabina o
urinari, es podran ocupar fins al màxim del 50% del nombre de cabines
o urinaris que en disposi, mantenint sempre la distància de 2 metres.
ü La neteja i desinfecció dels banys s’haurà de reforçar per a garantir
sempre l’estat de salubritat i higiene.
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MESURES DE PREVENCIÓ

ü Es fomentarà l’ús de pagament amb targeta, netejant el datàfon després
de cada ús.
ü S’ha de disposar de papereres i s’han de netejar freqüentment i com a
mínim una vegada al dia.
ü Es fomentarà els mètodes de pagament que no evitin al màxim l’ús de
diners en efectiu. Es netejarà i desinfectarà el datàfon després de cada
ús, així com el TPV si la persona que el fa servir no és sempre la
mateixa.
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MESURES DE CARÀCTER SOCIAL

ü No es podrà sortir de la província, illa o unitat territorial tret de per:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Motius sanitaris
Laborals
Professionals o empresarials
De retorn al seu lloc de residència habitual
Assistència i cura de persones grans, dependents o amb discapacitat
Causes de força major
Situació de necessitat o altre d’anàloga natura.

ü No hi ha reserva de franja horària per a cap col·lectiu.
ü El contacte amb els col·lectius considerats vulnerables es farà
extremant les mesures de prevenció i higiene.
ü S’ha de mantenir una distància entre persones de dos metres
com a mínim o prendre mesures alternatives de protecció física,
higiene de mans i etiqueta respiratòria.
ü Es podrà sortir o reunir-se com a màxim en grups de 20
persones (tret que convisquin juntes)
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MESURES ALS LOCALS OBERTS AL PÚBLIC
ü Els locals oberts al públic realitzaran com a mínim, una neteja i
desinfecció dues vegades al dia, una d’elles al final del dia, o abans
d’iniciar l’activitat l’endemà (també a la Fase 1)
ü Es tindrà especial atenció i neteja als elements de contacte més
comuns.
ü Es netejaran i desinfectaran els llocs de feina a cada canvi de torn
ü Cada hora es revisarà el funcionament de la neteja dels sanitaris,
aixetes i poms de portes.
ü La distància entre el personal i els clients/es serà com a mínim, sempre
d’un metre de distància si hi ha elements de protecció o barreres i de
dos metres si no n’hi ha. Si no es pot mantenir aquesta distància es
faran servir els equipaments que garanteixin la protecció del personal i
dels clients, atenent al nivell de risc, assegurant sempre la distància de
dos metres entre clients/es.
ü S’hauran de tenir mecanismes que permetin controlar l’aforament, de
manera que no sigui possible superar-lo mai.
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MESURES ALS LOCALS OBERTS AL PÚBLIC
ü Les entrades i sortides dels aparcaments que no es puguin fer de
manera automàtica sense contacte, hauran de tenir un control manual i
continu per part del personal de seguretat.

10

11

