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MESURES D’HIGIENE I/O DE PREVENCIÓ PER A LES PERSONES
TREBALLADORES

No es podran incorporar als seus lloc de treball les següents persones treballadores:

- Aquelles que en el moment en que s’hagin d’incorporar es trobin en situació d’aïllament domiciliari per
haver estat diagnosticades per Covid-19 o bé tinguin algun dels símptomes compatibles amb el Covid-
19.

- Aquelles que tot i no tenir símptomes, es trobin en situació de quarantena domiciliària per haver estat
en contacte amb persones amb símptomes o diagnosticades de Covid-19.

És altament recomanable que tots els centres de treball disposin d’un protocol amb les mesures de
prevenció que cal aplicar i les actuacions a realitzar en cas de possible contagi. Aquest protocol haurà de ser
del coneixement de tot el personal de l’empresa.

Quan una persona treballadora presenti símptomes compatibles amb la malaltia del Covid-19 cal que
abandoni immediatament el lloc de treball, i que contacti amb un centre de salut. Al mateix temps, l’empresa
haurà d’adoptar les mesures adients de prevenció tant a nivell d’higiene del centre com d’aïllament
d’aquelles persones que hagin estat en contacte amb la persona malalta.

Mesures d’higiene i/o de prevenció per a les persones treballado-
resdelscentresde treball engeneral.

Caldrà prioritzar sempre que sigui possible el TELETREBALL, i perllongar aquesta modalitat almenys fins a
dos mesos a comptar de la finalització de l’estat d’alarma.

En relació a les persones que puguin fer teletreball, és necessari establir:

- Un horari de treball. En aquest sentit, i per tal de garantir la conciliació familiar, recordar que la
persona treballadora té dret a poder adaptar la seva jornada laboral.

- Establir de forma clara com cal reportar la feina realitzada, i marcar amb antelació horaris per a les
reunions de treball.

- Respectar les hores de treball pactades en el contracte i/o conveni, així com els descansos obligatoris
que s’estableixin normativament.

- Condicions laborals adequades, tenint en compte aspectes com la ventilació, postura de treball,
iluminació, etc.

- L’empresa ha de proporcionar les eines necessàries per a que la persona treballadora pugui
desenvolupar les seves tasques adequadament.

Quan el teletreball no sigui possible, les mesures preventives a adoptar són les següents:

És obligació de la persona titular del centre de treball proporcionar als seus empleats i empleades el
següent:

- Equips de protecció individual adequats al nivell de risc.

- Gel hidroalcohòlic degudament homologat, i que haurà d’estar a l’abast de tothom.

- Formació i informació adequada i suficient sobre quines són les mesures de seguretat que s’adopten,
com cal complir-les i com cal usar els equips de protecció individual.
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- L’ús de les mascaretes serà obligatori quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal
d’aproximadament dos metres entre les persones treballadores.

D’altra banda, és necessari el següent:

- Cal substituir el sistema de fitxatge digital per qualsevol altre sistema de control horari que garanteixi
les mesures higièniques adequades. Si no es pogués substituir aquest tipus de sistema, s’haurà de
desinfectar tant abans com després del seu ús.

- Cal substituir sistemes d’obertura de portes de manera que s’impedeixi el contacte amb les mans.

- Cal disposar els llocs de treball de manera que es garanteixi la distància mínima de dos metres entre
el personal. Per aquest motiu, caldrà reorganitzar el mobiliari i els espais que garanteixin les distàncies
de seguretat.

- Les distàncies de seguretat s’han de respectar a tot el centre de treball, també als vestuaris, banys,
taquilles, etc.

Les mesures d’higiene que cal practicar en els centres de treball són les següents:

- Cal garantir la ventilació adequada dels locals, natural o general forçada.

- L’ús d’eines, equips de treball, material d’oficina, telèfons, etc. serà preferiblement individual. Si no
pogués ser individual, s’haurà de desinfectar després de cada ús.

- Caldrà evitar traslladar material o mobiliari fora de la seva zona.

- Evitar les visites externes no relacionades amb el treball.

- Fomentar l’ús de les escales en lloc d’ascensor.

- Disposar de papereres amb pedal suficients i repartides per tot el local.

- Si és possible, establir espais d’entrada i sortida diferenciats.

- Netejar sovint totes les superfícies amb desinfectant.

- Limitar l’ús dels espais comuns. Després de cada ús cal netejar-los.

- Si hi ha estris de menjador compartits, caldrà desinfectar-los després de cada ús.

- En el cas d’usar sales de visita, després del seu ús, caldrà netejar-les i desinfectar-les. Quan s’estigui
en contacte amb una persona externa de l’empresa, caldrà usar els equips de protecció individuals.

- Diàriament caldrà netejar i desinfectar a fons el centre de treball. En el cas de treball per torns, caldrà
netejar i desinfectar el centre de treball quan finalitzi un d’ells i abans d’incorporar-se el següent torn.

Mesures d’higiene i/o de prevenció per a les persones treballado-
resdelsestabliments i localsqueobrinalpúblic.

És obligació de la persona titular de l’establiment comercial proporcionar als seus empleats i empleades
el següent:

- Equips de protecció individual adequats al nivell de risc.

- Gel hidroalcohòlic degudament homologat, i que haurà d’estar a l’abast de tothom.

- Formació i informació adequada i suficient sobre quines són les mesures de seguretat que s’adopten,
com cal complir-les i com cal usar els equips de protecció individual.
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L’ús de les mascaretes serà obligatori quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal
d’aproximadament dos metres entre client i persona treballadora, o entre els propis treballadors.

Com a mesures preventives s’adopten les següents:

- Cal substituir el sistema de fitxatge digital per qualsevol altre sistema de control horari que garanteixi
les mesures higièniques adequades. Si no es pogués substituir aquest tipus de sistema, s’haurà de
desinfectar tant abans com després del seu ús.

- Cal substituir sistemes d’obertura de portes de manera que s’impedeixi el contacte amb les mans.

- Cal disposar els llocs de treball de manera que es garanteixi la distància mínima de dos metres entre
el personal.

- Es modificaran i s’adaptaran els torns de treball per a garantir el mínim contacte entre el personal, i
de manera que les persones que coincideixin en un torn siguin sempre les mateixes. Cal evitar les
rotacions de torns.

- Quan hi hagi contacte amb el client i sempre que es pugui s’instal·larà una barrera protectora entre
client i treballador, i la distància entre ambdós haurà de ser d’un metre. Si no hi hagués barrera
protectora, la distància entre client i treballador haurà de ser d’aproximadament dos metres.

- En el cas de mercats ambulants o no sedentaris, la distància mínima entre persona treballadora i client
serà de dos metres.

- Les distàncies de seguretat s’han de respectar a tot el centre de treball, també als vestuaris, banys,
taquilles, etc.

- Quan pel tipus de servei, no es pugui respectar les distàncies de seguretat (serveis de perruqueria, per
exemple), cal que tant la persona treballadora com la que rep el servei, portin els equips de protecció
individuals adequats.

- Caldrà que en un lloc visible de l’establiment s’informi de l’aforament màxim permès, assegurar-ne el
seu compliment, i fer que hi hagi un espai mínim de dos metres entre les persones.

Si fos necessari, cal reorganitzar l’espai per garantir aquestes distàncies de seguretat i evitar el
contacte entre les persones que romanguin dins de l’establiment.

Les mesures d’higiene que cal practicar en els centres de treball són les següents:

- Cal que tots els establiments que obrin al públic netegin dos cops al dia l’establiment. Una de les
neteges s’ha de practicar obligatòriament al final de la jornada.

Cal netejar i desinfectar poms, mobles, agafadors, mostradors, taules, portes i, en general, tot objecte
que estigui a l’abast de persones que no siguin treballadores. Però també, tots els objectes que estiguin
a l’abast de qui treballa en els centres: penjadors, telèfons, taulells, teclats, ratolins, aixetes, etc.

Per a la neteja cal usar desinfectants i guants. Després de cada neteja, el material d’un sol ús i el
material emprat s’haurà de llençar, i caldrà netejar-se les mans o usar gels hidroalcohòlics.

Es recomanable que al migdia es tanqui l’establiment per netejar-lo i desinfectar-lo.

Caldrà que en un lloc visible pels clients s’informi dels horaris de neteja dels establiments.

- Aquestes mesures d’higiene s’hauran de dur a terme entre canvis de torn, posant especial atenció a
espais comuns com són els banys i vestuaris.

- Quan es porti uniforme, aquest s’haurà de rentar diàriament. La roba s’haurà de rentar a una
temperatura mínima de 60º.

Quan no es porti uniforme es recomana a les persones treballadores que hagin estat en contacte amb
clients, que rentin la roba diàriament i a una temperatura mínima de 60º.
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- Cal ventilar els centres de treball.

- Caldrà revisar com a mínim un cop al dia el funcionament i neteja dels banys, aixetes, portes, poms dels
locals, etc.

- Caldrà disposar de papereres amb pedal tant als establiments comercials com als mercats a l’aire
lliure, que s’hauran de netejar freqüentment.

- Els banys dels establiments comercials no estaran a disposició dels clients, exceptuant casos
d’urgència. En aquest cas, caldria netejar el bany un cop se n’hagi fet ús.

- Es recomana que en el cas d’usar ascensor o montacàrrega només hi accedeixi una persona,
exceptuant quan aquesta persona necessiti assistència. Caldrà netejar l’ascensor després de cada ús.

Mesures d’higiene i/o de prevenció per a les persones treballado-
resdelsestablimentsd’hosteleria i restauració.

És obligació de la persona titular de l’establiment comercial proporcionar als seus empleats i empleades
el següent:

- Equips de protecció individual adequats al nivell de risc.

- Gel hidroalcohòlic degudament homologat, i que haurà d’estar a l’abast de tothom.

- Formació i informació adequada i suficient sobre quines són les mesures de seguretat que s’adopten,
com cal complir-les i com cal usar els equips de protecció individual.

L’ús de les mascaretes serà obligatori quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal
d’aproximadament dos metres entre client i persona treballadora, o entre els propis treballadors.

Com a mesures preventives s’adopten les següents:
- Cal disposar els llocs de treball de manera que es garanteixi la distància mínima de dos metres entre
el personal.

- Es modificaran i s’adaptaran els torns de treball per a garantir el mínim contacte entre el personal, i
de manera que les persones que coincideixin en un torn siguin sempre les mateixes. Cal evitar les
rotacions de torns.

- Cal habilitar un espai per a que la persona treballadora es pugui canviar de roba i calçat quan arribi al
centre de treball i quan finalitzi el seu torn de treball abans de sortir de la instal·lació. Cal que en l’espai
s’habiliti un espai no compartit on es pugui deixar la roba personal de la persona treballadora.

- Les distàncies de seguretat s’han de respectar a tot el centre de treball, també als vestuaris, banys,
taquilles, etc.

- Si no es poden respectar les distàncies de seguretat serà obligatori l’ús de mascaretes.

Les mesures d’higiene que cal practicar en els centres de treball són les següents:
- Cal que tot l’equipament de la terrassa es mantingui net i desinfectat, i caldrà netejar taules i cadires
així com qualsevol superfície de contacte entre un servei i un altre.

- Cal que es prioritzi l’ús d’estovalles i tovallons d’un sol ús. Si no fos possible, cal canviar les estovalles
a cada servei.

- Cal posar a disposició dels clients dispensadors de gels hidroalcohòlics a l’entrada de l’establiment.

- Es prioritzarà el pagament mitjançant targeta bancària o sistemes electrònics, evitant el pagament en
efectiu. S’haurà de netejar el datàfon a cada ús que se’n faci.
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- Cal evitar les cartes de menús compartides i substituir-les per mitjans electrònics o pissarres.

- La vaixella i altres estris s’emmagatzemaran en llocs tancats, de manera que no estiguin a l’abast de

les persones.

- S’eliminaran dispensadors de tovallons, setrilleres, escuradents, etc.

- Al bany només hi podrà romandre una persona, exceptuant aquelles persones que necessitin

assistència. Les zones de banys s’hauran de netejar un mínim de sis vegades al dia.


