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Notes   sobre   la   u�lització   del   document  

 
El  text  d'aquells  documents  citats  que  con�nguin  enllaços  (hipervincles)  s'assenyalarà           
amb   el     color   blau.   
 
El  document  s'ha  d'actualitzar  de  manera  con�nua  en  funció  de  nova  informació.             
D'aquí  la  importància  de  considerar  la data  de  l'edició  del  document indicat  en              
l'encapçalat   de   pàgina.   
 
La  informació  con�nguda  en  aquest  document  es  limita  exclusivament  a  l'àmbit  de  la              
prevenció   de   riscos   laborals.   
 
El  servei  de  prevenció  de  riscos  laborals  a  través  dels  seus  canals  de  contacte  habituals                
està  a  la  seva  disposició  per  assessorar-lo  en  la  implantació  d'aquest  pla  de              
con�ngències.  
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1. INTRODUCCIÓ   
 
Els  coronavirus  són  una  família  de  virus  que  causen  infecció  en  els  éssers  humans  i  en                 
una  varietat  d'animals.  Es  tracta  d'una  malal�a  zoonò�ca,  el  que  significa  que  poden              
transmetre's  dels  animals  a  l'home.  Els  coronavirus  que  afecten  l'ésser  humà  (HCoV)             
poden  produir  quadres  clínics  que  van  des  del  refredat  comú  amb  patró  estacional  a               
l'hivern  fins  uns  altres  més  greus  com  els  produïts  pels  virus  de  la  Síndrome  Respiratòria                
Aguda  Greu  (per  les  seves  sigles  en  anglès,  SARS)  i  de  la  Síndrome  Respiratòria  d'Orient                
Pròxim   (MERS-CoV)   
 
El  31  de  gener  de  2020  l'Organització  Mundial  de  la  Salut  (OMS  d'ara  endavant)  va                
declarar  l'Emergència  de  Salut  Pública  d'Importància  Internacional  (ESPII)  pel  nou           
coronavirus  2019,  L'11  de  febrer  del  2020,  l'Organització  Mundial  de  la  Salut  va  anunciar               
el  nom  oficial  de  la  malal�a  que  està  causant  el  brot  del  nou  coronavirus  2019  i  que  es                   
va  iden�ficar  per  primera  vegada  en  Wuhan,  la  Xina.  El  nou  coronavirus  ha  estat  batejat                
com  SARS-CoV-2  i  la  malal�a  que  desencadena  es  denomina  COVID-19. L'11  de  març  de              
2020  l'OMS  declara  la  COVID-19  com  a  pandèmia.  A  Espanya,  el  14  de  març  de  2020,  el                  
Consell  de  Ministres  va  aprovar  el  Reial  decret  463/2020  de  14  de  març,  pel  qual  es                 
declara  l'estat  d'alarma  per  a  la  ges�ó  de  la  situació  de  crisi  sanitària  ocasionada  pel                
COVID-19,  sent  publicat  el  mateix  dia  en  el  Butlle�  Oficial  de  l'Estat  i  entrant  en  vigor  en                  
aquell   moment.   
 
Fins  al  moment,  es  desconeix  la  font  d'infecció  i  hi  ha  incertesa  respecte  a  la  gravetat  i  a                   
la  capacitat  de  transmissió.  Per  similitud  amb  uns  altres  coronavirus  coneguts  es  pensa              
que  el  SARS-CoV-2  es  transmet  principalment  per  les  gotes  respiratòries  de  més  de  5               
micres  i  pel  contacte  directe  amb  les  secrecions  de  persones  infectades.  S'estan  valorant              
altres  possibles  vies  de  transmissió.  El  període  d'incubació  de  la  malal�a  s'ha  es�mat              
entre  2  i  14  dies.  L'evidència  sobre  la  transmissió  del  virus  abans  del  començament  dels                
símptomes   no   s'ha   pogut   verificar   fins   a   la   data.   
 
Els  símptomes  descrits  del  COVID-19  són  similars  als  de  la  grip  comuna:  febre  i  fa�ga,                
acompanyats  de  tos  seca  i,  en  molts  casos,  de  dispnea  (dificultat  per  a  respirar).  També                
ho  són  la  secreció  i  degoteig  nasal,  mal  de  coll  i  de  cap,  febre,  així  com,  esgarrifances  i                   
malestar  general. No  obstant  això,  els  símptomes  varien  en  cada  individu  i  pot  haver-hi              
persones  infectades  que  fins  i  tot  no  presen�n  símptomes.  Com  succeeix  amb  la  grip,  els                
símptomes  més  greus  es  donen  en  persones  majors  i  en  subjectes  immunodeprimits  i              
amb  malal�es  cròniques  com  la  diabe�s,  alguns  �pus  de  càncer  o  afeccions  pulmonars.              
Actualment  no  existeix  un  tractament  específic  enfront  del  COVID-19,  per  la  qual  cosa  la               
millor   manera   de   prevenir   la   malal�a   és   evitar   l'exposició   al   virus.   
 
Les  recomanacions  de  l'autoritat  sanitària  indiquen  la  necessitat  que  les  empreses  creïn             
un pla  de  con�ngències  per  a  garan�r  el  normal  funcionament  d'aquestes  durant  el              
temps  que  duri  la  crisi.  I  recomanen  mesures  preven�ves,  que  són  publicades  i              
actualitzades  periòdicament  pel  Ministeri  de  Sanitat  i  que  es  poden  consultar  a  la  seva               
pàgina   web:    h�ps://www.mscbs.gob.es/  
 
 

XARXA   I   COL·LABORACIÓ   DE   SERVEIS,   S.L.   
Pàgina   5   de   83  

 

https://www.mscbs.gob.es/


/

 

PLA   DE   CONTINGÈNCIA   PRL   –   COVID-19  Edició:   02  02-06-2020  

 

2. OBJECTIU  
 
En  compliment  del  deure  de  protecció  establert  en  la  Llei  31/1995,  de  8  de  novembre,                
de  Prevenció  de  Riscos  Laborals,  l'empresa  ha  de  garan�r  la  seguretat  i  la  salut  del                
personal  al  seu  servei  en  tots  els  aspectes  relacionats  amb  el  treball,  integrant  l'ac�vitat               
preven�va   i   adoptant   les   mesures   necessàries   per   a   la   seva   protecció.  
 
En  aquest  context,  el  present  pla  de  con�ngència  cons�tueix  un  compendi  de  les              
mesures  que  l'empresa  ha  implantat  i/o  té  previst  adoptar  per  a  afrontar  l'alerta              
sanitària  provocada  pel  COVID-19,  en  funció  de  l'evolució  de  l'actual  escenari  i  en              
coherència  amb  la  informació  publicada  pel  Ministeri  de  Sanitat  i  la  resta  de  les               
autoritats  competents.  Aquest  document  formarà  part  de Pla de  Prevenció  de  Riscos             
Laborals  de  l'empresa,  desenvoluparà  i  complementarà  l' Avaluació  de  Riscos  i  la            
Planificació  de  l'Ac�vitat  Preven�va  de  XARXA  I  COL·LABORACIÓ  DE  SERVEIS,  S.L. (d'ara             
endavant   l'empresa).   
 
En  aquest  pla  de  con�ngències  es  descriuen  els  passos  bàsics  que  ha  de  seguir  l'empresa                
amb  l'assessorament  i  suport  d’EXCELENCIA  Y  GARANTIA  PARA  LA  SALUD  EN  EL  TRABAJO              
(EGARSAT)  (d'ara  endavant  servei  de  prevenció  de  riscos  laborals)  per  a  reduir  el  risc               
d'exposició   de   les   persones   treballadores   al   Covid19.  
 
PAS   1:   Evitar   el   risc. Adopció   de   mesures   generals   per   evitar   l'exposició   i/o   propagació.  
 
PAS  2:  Avaluació  del  risc d'exposició  de  manera  que  perme�  classificar  a  les  persones              
treballadores  en  3  nivells  (exposició  de  risc,  exposició  de  baix  risc  i  baixa  probabilitat               
d'exposició)  i  d'aquesta  manera  graduar  les  mesures  preven�ves  en  funció  del  risc             
avaluat.  
 
PAS  3:  Planificació  de  l'ac�vitat  preven�va segons  els  3  nivells  de  risc  descrits             
anteriorment,  amb  mesures  preven�ves  jerarquitzades:  Mesures  de  �pus  organitza�u,          
de   protecció   col·lec�va,   de   protecció   individual,   formació   i   informació  
 
PAS  4:  Mesures  de  control.  Pel  que  fa  a  les  mesures  enfocades  a  la  prevenció  de  la                  
infecció  (desinfecció)  i  iden�ficació  i  mesures  a  prendre  davant  personal  que  pugui  ser              
qualificat  com  a  cas  possible,  probable  o  confirmat  o  com  a  contacte  estret  de  persona                
simptomà�ca,  l'empresa  haurà  d'atenir-se  a  les  instruccions  de  les  Autoritats  Sanitàries            
competents  en  la  matèria.  Per  a  això  haurà  d'implementar  un  procediment  que             
garanteixi   la   informació   en   tot   moment   de   les   mesures   que   es   determinin   en   tal   sen�t.  
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3. ÀMBIT   D'APLICACIÓ  
 
El  pla  de  con�ngència  PRL  davant  del  coronavirus  serà  aplicable  al  conjunt  del  personal               
treballador  que  pres�  els  seus  serveis  tant  dins  del  centre  de  treball  del  Carrer  Pare                
Rodamilans,  100  -  SABADELL,  així  com  les  par�cularitats  del  personal  treballador  que             
realitzin  ac�vitats  fora  d'aquest  centre.  També  serà  aplicable  al  personal  del  centre  de              
treball   que   desenvolupa   la   seva   ac�vitat   en   treball   a   distància   (teletreball).  
 
La  descripció  dels  llocs  de  treball  i  descans  del  centre  de  treball,  així  com  la  descripció                 
detallada  dels  llocs  de  treball  i  processos  de  treball  de  l'empresa  es  recullen  en  el  Pla  de                  
Prevenció   de   Riscos   Laborals   de   l'empresa.  
 
Amb  independència  de  l'anterior,  en  l'exercici  de  les  seves  ac�vitats  l'empresa            
implantarà  les  mesures  necessàries  per  a  prevenir  contagis  entre  el  seu  personal,  els              
seus  alumnes  i  els  seus  familiars;  el  seus  proveïdors  i  que  aquests  adop�n  mesures               
d'actuació  davant  l'alerta  sanitària  pel  COVID-19  a  través  de  la  coordinació  d'ac�vitats             
empresarials.  
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4. COMISSIÓ   DE   SEGUIMENT  
 
 
Atenent  als  principis  establerts  en  la  Llei  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals,  el              
desenvolupament  d'aquelles  ac�vitats  de  prevenció  que  garanteixin  un  major  nivell  de            
protecció  de  la  seguretat  i  salut  dels  treballadors,  incloses  les  recomanades  en  aquest              
pla  i  esdevingudes  de  la  situació  excepcional  que  s’està  produint  en  la  societat,  serà               
responsabilitat   de   l'empresa.   
 
Per  a  això,  i  durant  el  desenvolupament  i  implantació  del  present  Pla,  emprarà  els               
recursos,  tant  econòmics  i  materials  com  humans,  que  consideri  necessaris  per  a  tal  fi.               
En  aquest  sen�t  es  podrà  comptar  amb  l'organització/modalitat  preven�va  habitual  o            
qualsevol   altre   recurs   que   consideri   oportú.  
 
En  compliment  del  seu  deure  de  protecció,  l'empresa  cons�tuirà  una  comissió  de             
seguiment  del  COVID-19,  encarregada  de  dur  a  terme  una  anàlisi  permanent  de  la              
situació,  centralitzar  la  informació  i  coordinar  la  implantació  de  les  mesures  necessàries             
per   evitar   i/o   prevenir   i   controlar   eventuals   contagis.  
 
4.1. COMPOSICIÓ  
 
La  comissió  de  seguiment  del  COVID-19  estarà  integrada  per  les  persones,  nomenades             
per  la  direcció  de  l'empresa  en  cada  moment.  Veure  annex  Composició  de  la  Comissió  de                
Seguiment.  
 
Quan  la  comissió  de  seguiment  ho  consideri  necessari  podrà  sol·licitar  la  par�cipació  de              
persones  expertes  en  la  matèria,  pertanyents  a  la  pròpia  empresa  o  alienes  a  aquesta,               
que  seran  requerides  per  intervenir  exclusivament  en  les  reunions  a  les  quals  siguin              
convocades.   Es   recomana   portar   un   registre   de   les   accions   que   es   prenguin.  
 
4.2. FUNCIONS  
 
Les   funcions   de   la   comissió   de   seguiment   del   COVID-19   són   les   següents:  
 

Analitzar  l'evolució  de  l'alerta  provocada  pel  COVID-19,  sobre  la  base  de  la             
informació  publicada  pel  Ministeri  de  Sanitat  i  la  resta  de  les  autoritats             
competents.  
Coordinar  la  implantació  de  les  mesures  organitza�ves  necessàries  per  prevenir           
i/o,   en   el   seu   cas,   afrontar   contagis   en   l'entorn   laboral.  
Adoptar  mesures  de  protecció  específica  dirigides  al  personal  que,  per  les  seves             
pròpies  caracterís�ques  personals  o  estat  biològic  conegut,  sigui  considerat          
“especialment   sensible”   als   riscos   derivats   del   COVID-19.  
Promoure  l'adquisició  i  posada  a  disposició  dels  materials  higiènics  i  els  equips  de              
protecció  individual  que  es  considerin  necessaris  en  funció  del  nivell  d'exposició  al             
COVID-19   existent   en   cada   cas.  
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Implantar  mesures  tècniques  de  protecció  col·lec�va,  dirigides  a  assegurar  la           
neteja  i  eventual  desinfecció  d'edificis,  super�cies  i  objectes  i,  en  la  mesura  que              
sigui  possible,  elevar  els  nivells  de  ven�lació  per  reforçar  l'efec�va  renovació  de             
l'aire   dels   diferents   centres   de   treball.  

 
Col·laborar  en  el  desenvolupament  d'una  estratègia  de  comunicació  dirigida  a           
mantenir  puntualment  informat  al  personal  treballador  a  través  dels  canals  oficials            
i   mitjançant   l'elaboració   de   materials   específics   si   fos   necessari.  
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5. AVALUACIÓ   DEL   RISC   I   PLANIFICACIÓ   DE   L'ACTIVITAT   PREVENTIVA  
 

5.1. EVITAR   EL   RISC  
 
Per  evitar  el  risc  d’exposició  i/o  propagació  s'hauran  d'adoptar  les  mesures  generals             
contemplades   en   el    punt   8    d'aquest   document.   
 
 
5.2. AVALUACIÓ   DEL   RISC   D'EXPOSICIÓ  
 
D'acord  amb  el  que  es  disposa  en  el Procediment  per  als  serveis  de  prevenció  de  riscos                 
laborals  davant  de  l'exposició  al  SARS-CoV-2  (COVID-19)  de  08.04.2020  elaborat  pel            
Ministeri  de  Sanitat,  en  funció  de  la  naturalesa  de  les  ac�vitats  dutes  a  terme  i  els                 
mecanismes  de  transmissió  del  COVID-19,  s'estableixen  els  següents  nivells  de  risc  (Taula             
1.   Escenaris   de   risc   d'exposició   al   coronavirus   SARS-CoV-2   en   l'entorn   laboral):  
 

Exposició  de  risc :  aquelles  situacions  laborals  en  les  quals  es  pot  produir  un              
contacte  estret  amb  un  cas  probable  o  confirmat  d'infecció  pel  COVID-19,            
simptomà�c.  
Exposició  de  baix  risc :  aquelles  situacions  laborals  en  les  quals  la  relació  que  es               
pugui   tenir   amb   un   cas   probable   o   confirmat   no   inclou   contacte   estret.  
Baixa  probabilitat  d'exposició :  personal  que  no  té  atenció  directa  al  públic  o,  si  la               
té,  es  produeix  a  més  de  dos  metres  de  distància,  o  disposen  de  mesures  de                
protecció   col·lec�va   que   eviten   el   contacte   (mampara   de   vidre,   etc.)  
 

Per  «contacte  estret»  de  casos  possibles,  probables  o  confirmats  s'entén  el  definit  en  el               
Procediment  d'actuació  davant  de  malal�a  per  SARS-CoV-2  (COVID-19)  del  11-04-2020           
del   Ministeri   de   Sanitat:   
 

Qualsevol  persona  que  hagi  proporcionat  cures  mentre  el  cas  presentava           
símptomes:  treballadors  sanitaris  que  no  han  u�litzat  les  mesures  de  protecció            
adequades,  membres  familiars  o  persones  que  �nguin  un  altre  �pus  de  contacte             
�sic   similar;   
Convivents,  familiars  i  persones  que  hagin  estat  en  el  mateix  lloc  que  un  cas               
mentre  el  cas  presentava  símptomes  a  una  distància  menor  de  2  metres  durant  un               
temps   d'almenys   15   minuts.  

 
Una  persona  treballadora  pot  veure's  situada  en  un  o  més  escenaris  en  funció  de  les                
ac�vitats  que  desenvolupi.  A  vegades  el  treball  es  realitza  en  les  condicions  que              
corresponen  a  un  sol  escenari  d'exposició,  però  en  altres  la  persona  treballadora  pot  fer               
tasques  diferents,  i  cadascuna  d'elles  podria  enquadrar-se  en  diferents  escenaris.  A            
cadascun  dels  escenaris  li  corresponen,  alhora,  diferents  mesures  de  prevenció  i            
protecció.  
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Taula   1.   Escenaris   de   risc   d'exposició   al   coronavirus   SARS-CoV-2   en   l'entorn   laboral   
 

EXPOSICIÓ   DE   RISC  EXPOSICIÓ   DE   BAIX   RISC  BAIXA  PROBABILITAT   
D'EXPOSICIÓ  

 
Personal  sanitari  assistencial  i  no      
assistencial  que  atén  una     
persona   simptomà�ca.   
 
Tècnics  de  transport  sanitari,  si      
hi  ha  contacte  directe  amb  la       
persona  simptomà�ca   
traslladada.   
 
Situacions  en  les  quals  no  es  pot        
evitar  un  contacte  estret  en  el       
treball  amb  una  persona     
simptomà�ca.  

 
Personal  sanitari  l'ac�vitat    
laboral  del  qual  no  inclou      
contacte  estret  amb  una     
persona  simptomà�ca,  per    
exemple:   
 

Acompanyants   per   trasllat.  
Zeladors,  portalliteres,   
treballadors   de   neteja.   

 
Personal  de  laboratori    
responsable  de  les  proves  de      
diagnòs�c   virològic.   
 
Personal  no  sanitari  que  �ngui      
contacte  amb  material  sanitari,     
fomites  o  deixalles  possiblement     
contaminades.   
 
Ajuda  a  domicili  de  contactes      
asimptomà�cs.  
 

 
Treballadors  sense  atenció    
directa  al  públic,  o  a  més  de  2         
metres  de  distància,  o  amb      
mesures  de  protecció  col·lec�va     
que  eviten  el  contacte,  per      
exemple:   
 

Personal   administra�u.   
Tècnics  de  transport  sanitari     
amb  barrera  col·lec�va,  sense     
contacte  directe  amb  el     
pacient.   
Conductors  de  transports    
públics  amb  barrera    
col·lec�va.   
Personal   de   seguretat.  

REQUERIMENTS  

 
En  funció  de  l'avaluació     
específica  del  risc  d'exposició  de      
cada  cas:  components  d'EPI  de      
protecció  biològica  i,  en  certes      
circumstàncies,  de  protecció    
davant  d'aerosols  i  davant     
d'esquitxades.  
 

 
En  funció  de  l'avaluació     
específica  del  risc  de  cada  cas:       
components  d'EPI  de  protecció     
biològica.  

 
No   necessari   ús   d'EPI.   
 
En  certes  situacions  (falta  de      
cooperació  d'una  persona    
simptomà�ca):   
―   protecció   respiratòria,   
―   guants   de   protecció.  

 
Tenint  en  compte  la  naturalesa  de  les  ac�vitats  desenvolupades  i/o,  en  el  seu  cas,  les                
mesures  de  protecció  indicades  en  el  punt  5.1.  adoptades  per  evitar  eventuals  contactes,              
amb  caràcter  general  el  personal  de  l'empresa  es  considera  inclòs  en  un escenari  de:               
Baixa   probabilitat   d'exposició.   
 
Consultar  annex  Llistat  de  llocs  de  treball  amb  indicació  de  l'escenari  de  risc  d'exposició               
al   coronavirus   SARS-CoV-2   en   l'entorn   laboral.  
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Amb  vista  a  les  accions  preven�ves  que  ha  de  dur  a  terme  l'empresa  davant  del                
COVID-19,  des  del  punt  de  vista  laboral  cal  dis�ngir  entre  les  corresponents  a  aquells               
llocs  de  treball  amb  ac�vitats  que,  per  la  seva  pròpia  naturalesa,  l'exposició  al              
SARS-CoV-2  pugui  cons�tuir  un  risc  professional,  d'aquells  altres  en  els  quals  la  seva              
presència  en  els  centres  de  treball  cons�tueix  una  situació  excepcional,  derivada  de  la              
infecció   del   personal   treballador   per   altres   vies   diferents   de   la   professional.  
A. Avaluació  de  riscos  en  llocs  de  treball  que  no  impliquen  risc  d'exposició             

professional   al   SARS-CoV-2   (COVID-19)  
 
Aquest  grup  abarca  a  totes  les  persones  treballadores  que,  en  funció  de  l'ac�vitat  en  la                
qual  presten  serveis,  no  resulta  d'aplicació  el  Reial  decret  664/1997,  sobre  la  protecció              
del  personal  treballador  contra  els  riscos  relacionats  amb  l'exposició  a  agents  biològics             
durant  el  treball,  i  que,  a  més,  es  troben  en  una  situació  de  risc  per  possible  exposició  al                   
SARS-CoV-2.  
 
En  aquests  llocs  en  què  només  excepcionalment  es  podria  produir  el  contagi  de  personal               
treballador  a  l'empresa,  l'empresariat  ha  d'adoptar  obligatòriament  aquelles  mesures          
preven�ves  que,  en  la  mesura  del  possible,  evi�n  o  disminueixin  aquest  risc,  i  que  han                
estat   acordades   i   recomanades   per   les   Autoritats   Sanitàries.  
 
Sobre  aquest  tema  procedeix  recordar  que,  una  vegada  decretat  l'estat  d'alarma  per             
Reial  decret  463/2020,  de  14  de  març,  que  atribueix  el  caràcter  d'autoritat  competent  al               
Ministeri  de  Sanitat,  i  de  conformitat  amb  l'ar�cle  10  de  la  Llei  orgànica  4/1981,  d'1  de                 
juny,  dels  estats  d'alarma,  excepció  i  lloc  “l'incompliment  o  la  resistència  a  les  ordres  de                
l'Autoritat  competent  en  l'estat  d'alarma  serà  sancionat  d'acord  amb  el  que  disposen  les              
lleis”.  Per  tant,  atès  l'estat  d'alarma  decretat  el  dia  14  de  març,  les  diferents  mesures  de                 
seguretat  aprovades  pel  Ministeri  de  Sanitat  i  que  puguin  ser  publicades  en  endavant,              
tenen   caràcter   obligatori.   
 
L'avaluació  de  riscos  d'aquests  llocs  es  contempla  en  l'annex  Llistat  de  llocs  de  treball               
amb  indicació  de  l'escenari  de  risc  d'exposició  al  coronavirus  SARS-CoV-2  en  l'entorn             
laboral  de  llocs  de  treball  amb  indicació  de  situacions  d'exposició  i  les  mesures              
preven�ves   en   el    punt   8 .  
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B. Avaluació  de  riscos  en  llocs  de  treball  en  els  quals  existeix  risc  d'exposició              
professional   al   SARS-CoV-2   (COVID-19)  

 
Aquest  grup  abasta  a  totes  les  persones  treballadores  que,  en  funció  de  l'ac�vitat  en  la                
qual  presten  serveis,  resulta  d'aplicació  el  Reial  decret  664/1997,  i  que,  a  més,  es  troben                
en   una   situació   de   risc   per   possible   exposició   al   SARS-CoV-2.  
 
No  existeixen  llocs  de  treball  amb  risc  d’exposició  profesional  al  SARS-CoV-2            
(COVID-19)   
 
 
5.3. AUTOAVALUACIÓ  DE  LLOCS  DE  TREBALL  EN  MODALITAT  A  DISTÀNCIA          

(TELETREBALL)  
 
El  Reial  decret  llei  8/2020,  de  17  de  març,  de  mesures  urgents  extraordinàries  per  fer                
front  a  l'impacte  econòmic  i  social  del  COVID-19  en  el  seu  ar�cle  5. Caràcter  preferent                
del   treball   a   distància    contempla:  
 
Que  les  mesures  excepcionals  de  naturalesa  laboral  que  s'estableixen  en  la  present             
norma  tenen  com  a  objec�us  prioritaris  garan�r  que  l'ac�vitat  empresarial  i  les  relacions              
de  treball  es  reprenguin  amb  normalitat  després  de  la  situació  d'excepcionalitat            
sanitària.   
 
En  par�cular,  s'establiran  sistemes  d'organització  que  perme�n  mantenir  l'ac�vitat  per           
mecanismes  alterna�us,  par�cularment  per  mitjà  del  treball  a  distància,  l'empresa  ha            
d’adoptar  les  mesures  oportunes  si  això  és  tècnica  i  raonablement  possible  i  si  l'esforç               
d'adaptació  necessari  resulta  proporcionat.  Aquestes  mesures  alterna�ves,        
par�cularment  el  treball  a  distància,  hauran  de  ser  prioritàries  davant  de  la  cessació              
temporal   o   reducció   de   l'ac�vitat.   
 
Amb  l'objec�u  de  facilitar  l'exercici  de  la  modalitat  de  treball  a  distància  en  aquells               
sectors,  empreses  o  llocs  de  treball  en  les  quals  no  es�gués  prevista  fins  al  moment,                
s'entendrà  complerta  l'obligació  d'efectuar  l'avaluació  de  riscos,  en  els  termes  previstos            
en  l'ar�cle  16  de  la  Llei  31/1995,  de  8  de  novembre,  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals,                 
amb  caràcter  excepcional,  a  través  d'una autoavaluació  realitzada  voluntàriament  per  la            
pròpia   persona   treballadora .  
 
Veure document  Informació  sobre  prevenció  de  riscos  laborals  i  teletreball.           
Autoavaluació   voluntària   de   teletreball.  
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5.4. PLANIFICACIÓ   DE   L'ACTIVITAT   PREVENTIVA   (MESURES   PREVENTIVES)  
 
Les  mesures  preven�ves  generals  a  adoptar  en  tots  els  escenaris  de  risc  d'exposició  al               
coronavirus  SARS-CoV-2  en  l'entorn  laboral  es  recullen  en  el  punt  8.  Les  mesures              
preven�ves  específiques  segons  escenaris  de  riscos  es  recullen  en  els  annexos  tercer,             
quart   i   cinquè.   La   informació   sobre   els   equips   de   protecció   es   recull   en   l'annex   sisè.   
   
 
 
5.5. CONTROL  
 

Establir  els  mecanismes  que  assegurin  l'actualització  de  l'avaluació  de  riscos,           
especialment  referent  a  la  classificació  del  personal  treballador  segons  el  nivell  de             
risc  i  l'aplicació  de  les  mesures  preven�ves  corresponents,  informant  de  qualsevol            
canvi  en  la  realització  de  tasques  del  personal  treballador  al  servei  de  prevenció  de               
riscos   laborals.  

 
Actualitzar  i  difondre  si  fos  necessari  les  mesures  d'emergència  dels  centres  de             
treball,   tenint   en   compte   la   situació   actual.  

 
Establir  un  procediment  específic  per  al  manteniment  de  les  comunicacions  entre            
els   diferents   nivells   jeràrquics   de   l'empresa   en   la   situació   actual.  

 
U�litzar  llistats  de  control  en  centres  de  treball  per  iden�ficar  possibles  incidències             
i  adoptar  les  mesures  preven�ves  necessàries.  Veure  annex  Qües�onari  d'anàlisi           
per   a   l'empresa   per   reincorporació   al   treball-COVID-19  
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6. PROTOCOL   GENERAL   D'ACTUACIÓ  
 
Sobre  la  base  de  la  informació  publicada  pel  Ministeri  de  Sanitat  i  la  resta  de  les                 
autoritats  competents,  el  present  protocol  recull  les  actuacions  necessàries  per  afrontar            
l'epidèmia  sanitària  pel  COVID-19  diferenciant  tres  possibles  escenaris,  d'acord  amb  els            
diferents  nivells  d'alerta  previstos  a  Espanya  en  funció  de  la  procedència  i  la  manera  de                
transmissió   dels   contagis.  
 

ESCENARI   1  
CONTENCIÓ  

ESCENARI   2  
MITIGACIÓ  

ESCENARI   3  
GENERALITZACIÓ  

Sense  mesures   
específiques  i  en  absència     
de   casos   confirmats  

Mesures  específiques  i    
casos  dins  d'un  risc     
raonable  

Mesures  específiques  i    
casos   més   enllà  
d'un   risc   raonable  

 
Les  actuacions  descrites  en  cadascun  dels  escenaris  no  generen  cap  dret,  ni             
cons�tueixen  una  llista  tancada,  podent-se  aplicar  immediata  o  progressivament,  amb           
abast  general  o  par�cular,  en  tot  o  en  part,  i  de  manera  independent  a  l'eventual                
adopció  de  mesures  addicionals  no  expressament  incloses  en  aquells,  en  estreta            
coordinació  amb  el  Ministeri  de  Sanitat  i  la  resta  d'autoritats  competents,  tenint  en              
compte   l'evolució   de   l'epidèmia   i   la   seva   incidència   en   l'empresa.  
 
6.1. ESCENARI   1:   CONTENCIÓ  
 
A)   DESCRIPCIÓ  
 
Sense  adopció  de  mesures  específiques  per  les  autoritats  competents  i  en  absència  de              
casos   de   contagi   confirmats   en   el   personal   treballador   de   l'empresa.  
 
B)   ACTUACIONS  
 

Informació  sobre  mesures  higièniques  (rentat  freqüent  de  mans,  contacte  social,           
ven�lació,   etc.).  
Posada  a  disposició  de  material  higiènic  i,  en  el  seu  cas,  adopció  de  pautes  de  cura                 
específiques.  
Reforç  de  la  neteja  i  eventual  desinfecció  de  centres  de  treball,  super�cies  i              
objectes.  
Mesures  d'increment  de  la  ven�lació  natural  i  forçada,  dirigides  a  elevar  els  nivells              
de   renovació   de   l'aire   a   l'interior   dels   edificis.  
Restricció   de   viatges   a   les   zones   més   afectades.  
Valoració  per  part  del  servei  sanitari  del  servei  de  prevenció  de  riscos  laborals  de               
les  situacions  del  personal  considerat  “especialment  sensible”  i  eventual  adopció           
de   mesures   preven�ves   addicionals.  
De  manera  extraordinària,  implantació  del  teletreball  sempre  que  sigui  possible           
des  del  propi  domicili  en  els  14  dies  següents  al  retorn  de  les  zones  més  afectades                 
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per  part  del  personal  treballador  de  l'empresa  i/o  els  familiars  amb  els  qui              
convisquin,  quan  aquest  retorn  s'hagi  produït  en  els  15  dies  anteriors  (prèvia             
jus�ficació  documental  i/o  declaració  responsable)  i  amb  independència  de  la           
inexistència   de   símptomes.  

 
6.2. ESCENARI   2:   MITIGACIÓ  
 
A)   DESCRIPCIÓ  
 
Amb  adopció  de  mesures  específiques  per  les  autoritats  competents,  havent-se           
confirmat  casos  de  contagi  entre  el  personal  treballador  de  l'empresa,  fins  al             
percentatge  considerat  com  a  risc  raonable,  en  coordinació  amb  els  responsables  de             
Salut   Pública.  
 
B)   ACTUACIONS  

Ampliació  dels  programes  de  teletreball  vigents  sempre  que  sigui  possible  a  tots             
els   dies   de   la   setmana.  
Excepcionalment,  implantació  de  programes  de  teletreball  en  aquells         
Departaments,  Serveis  i  Àrees  on  l'ac�vitat  resul�  compa�ble  amb  aquesta           
modalitat   de   prestació   laboral.  
Establiment  de  torns  en  aquells  Departaments,  Serveis  i  Àrees  on  la  prestació  sigui              
essencialment  presencial,  garan�nt  en  tot  cas  mesures  eficaces  de  protecció  de  la             
seguretat   i   salut   del   personal   afectat.  
Suspensió  sempre  que  sigui  possible  de  desplaçaments  fora  dels  centres  per            
mo�us   laborals.  
Limitació  de  reunions  de  treball,  promovent  l'ús  de  mitjans  tècnics  de  comunicació             
a   distància   i   el   correu   electrònic.  
Anul·lació  de  jornades  o  cursos  de  formació  programats  en  els  centres  de             
l'empresa.  
 

6.3. ESCENARI   3:   GENERALITZACIÓ  
 
A)   DESCRIPCIÓ  
Amb  adopció  de  mesures  específiques  per  les  autoritats  competents,  havent-se           
confirmat  casos  de  contagi  massiu  i  descontrolat  entre  el  personal  de  l'empresa  que              
superin  el  percentatge  considerat  com  a  risc  raonable,  en  coordinació  amb  els             
responsables   de   Salut   Pública.  
 
B)   ACTUACIONS  

Cessament  temporal  de  l'ac�vitat  laboral  presencial  i  atenció  de  serveis  essencials            
a   distància.  
Establiment  de  torns  en  aquells  Departaments,  Serveis  i  Àrees  on  la  prestació  sigui              
essencialment  presencial  i  el  seu  funcionament  resul�  imprescindible,  promovent          
de  manera  prioritària  la  seva  cobertura  voluntària,  garan�nt  en  tot  cas  mesures             
eficaces   de   protecció   de   la   seguretat   i   salut   del   personal   afectat.  
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7. PROCEDIMENTS   D'ACTUACIÓ   ESPECÍFICS  
 
En  paral·lel  al  protocol  general  d'actuació,  l'empresa  ha  establert  procediments           
específics  dirigits  a  atendre  les  diferents  situacions  que  puguin  afectar  el  personal             
treballador,   en   funció   de   l'evolució   de   l'alerta   sanitària   pel   COVID-19.  
 
A   aquest   efecte,   hauran   de   tenir-se   en   compte   les   següents   consideracions   generals:  
 

L'accés  a  la  informació  mèdica  de  caràcter  personal  es  limitarà  al  personal  sanitari              
del  departament  de  medicina  del  servei  de  prevenció  de  riscos  laborals,  que             
informarà  a  l'empresa  únicament  de  les  conclusions  que  es  derivin  de  les             
actuacions  dutes  a  terme,  a  fi  que  pugui  desenvolupar  correctament  les  seves             
funcions   en   matèria   preven�va.  
 
El  diagnòs�c,  el  tractament  mèdic  i  l'emissió  dels  corresponents  comunicats           
mèdics  de  baixa,  confirmació  i  alta  corresponen  al  respec�u  Sistema  Públic  de             
Salut.  En  cap  cas,  aquestes  actuacions  es  desenvoluparan  per  el  servei  sanitari  del              
servei   de   prevenció   de   riscos   laborals   ni   pels   serveis   mèdics   de   la   mútua.  

 
Amb  independència  de  l'anterior,  el  servei  sanitari  del  servei  de  prevenció  de             
riscos  laborals  col·laborarà  amb  el  Sistema  Públic  de  Salut,  en  par�cular,  en  la              
ges�ó  dels  processos  d'incapacitat  temporal,  l'estudi  i  maneig  de  contactes  i  la             
protecció   del   personal   especialment   sensible.  

 
La  definició  del  cas  i  les  àrees  de  transmissió  poden  canviar  en  funció  de  l'evolució                
de  l'epidèmia,  resultant  fonamental  a  aquests  efectes  tenir  en  compte  sempre            
l'úl�ma   informació   oficial   disponible   en   la   web   del   Ministeri   de   Sanitat.  

 
 
7.1. CONFIRMACIÓ   D'INFECCIÓ   PER   COVID-19  
 
Es  consideren  casos  confirmats  aquells  que  compleixin  el  criteri  de  laboratori  (PCR  de              
cribratge  posi�va  i  PCR  de  confirmació  en  un  gen  alterna�u  al  de  cribratge  també               
posi�va),  corresponent  al  Sistema  Públic  de  Salut  el  diagnòs�c,  el  tractament  mèdic  i              
l'emissió   dels   comunicats   mèdics   de   baixa,   confirmació   i   alta   en   aquests   casos.  
 
El   personal   de   l'empresa   al   qual   se   li   hagi   confirmat   la   seva   infecció   per   COVID-19   ha   de:  
 

Informar  a  la  persona  responsable  de  prevenció  de  riscos  laborals  de  l'empresa,             
per  fer  possible  el  seu  registre  a  l'efecte  de  seguiment,  així  com,  en  el  seu  cas,  la                  
coordinació  amb  el  Sistema  Públic  de  Salut,  a  través  del  servei  sanitari  del  servei  de                
prevenció  de  riscos  laborals  segons  el procediment  establert per  aquest,  en  relació             
amb  la  ges�ó  dels  processos  d'incapacitat  temporal  i  l'estudi  i  maneig  de             
contactes.  
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Contactar  amb  el  servei  sanitari  del  servei  de  prevenció  de  riscos  laborals  segons  el               
procediment  establert  per  aquest  que,  quan  sigui  necessari,  a  la  vista  de  la              
informació  aportada,  acreditarà  la  indicació  d'incapacitat  temporal  emplenant  i          
remetent  als  Serveis  d'Atenció  Primària  el  model  d'informe  establert  pel  Ministeri            
de   Sanitat   en   cada   moment.  

 
 
7.2. SOSPITA   D'INFECCIÓ   PER   COVID-19  
 
Segons  la  definició  de  cas  actual,  es  consideraran  sospitosos  d'infecció  per  COVID-19,  els              
casos  possibles  (amb  infecció  respiratòria  aguda  lleu)  o  probables  (els  resultats  de             
laboratori  no  són  concloents),  amb  independència  dels  contactes  man�nguts  i  els            
viatges   realitzats.  
 
Les  persones  que  poguessin  trobar-se  en  aquest  grup  hauran  de  tenir  en  compte  el               
següent:  
 

Si  es  trobessin  en  un  centre  de  treball  de  l'empresa,  hauran  d'evitar  al  màxim  el                
seu  contacte  amb  altres  persones  i  informar  immediatament  el  servei  sanitari  del             
servei  de  prevenció  de  riscos  laborals  segons  el  procediment  establert  per  aquest             
per   rebre   l’atenció   necessària   i,   si   escau,   ser   derivades   al   Sistema   Públic   de   Salut.  

 
Si  es  trobessin  fora  dels  centres  de  treball  de  l'empresa,  hauran  d'evitar  al  màxim               
el  seu  contacte  amb  altres  persones  (autoaïllament  domiciliari)  i  contactar  amb  el             
Sistema  Públic  de  Salut  de  la  comunitat  autònoma  on  es  trobi,  seguint  les              
instruccions  que,  en  el  seu  cas,  li  siguin  remeses.  Consultar  annex  Llistat  de              
telèfons   d'informació.  

 
En  tots  dos  casos  hauran  de  contactar  amb  el  servei  sanitari  del  servei  de               
prevenció  de  riscos  laborals  segons  el procediment  establert  per  aquest  que,  a  la              
vista  de  la  informació  aportada,  acreditarà  la  indicació  d'incapacitat  temporal           
emplenant  i  remetent  als  Serveis  d'Atenció  Primària  el  model  establert  pel            
Ministeri   de   Sanitat   a   cada   moment.  

 
Quan  en  aquests  casos,  després  de  realitzar  el  corresponent  test  diagnòs�c,  el  Sistema              
Públic  de  Salut  confirmi  la  infecció  per  COVID-19,  el  personal  treballador  de  l'empresa              
afectat  haurà  d'informar  immediatament  la  persona  responsable  de  prevenció  de  riscos            
laborals   de   l'empresa,   que   procedirà   en   els   termes   descrits   en   l'APARTAT   7.1.  
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7.3. CONTACTES   ESTRETS   AMB   CASOS   POSSIBLES,   PROBABLES   O   CONFIRMATS   DE  

COVID-19  
 
Es  consideraran  “contactes  estrets”  de  casos  possibles  (amb  infecció  respiratòria  aguda            
lleu),   probables   (els   resultats   de   laboratori   no   són   concloents)   o   confirmats   els   següents:  
 

Qualsevol  persona  que  hagi  proporcionat  cures  mentre  el  cas  presentava           
símptomes  (treballadors  sanitaris  que  no  hagin  u�litzat  mesures  de  protecció           
adequades,  membres  familiars  o  persones  que  �nguin  un  altre  �pus  de  contacte             
�sic   similar).  
 
Convivents,  familiars  i  persones  que  hagin  estat  en  el  mateix  lloc  que  un  cas,               
mentre  presentava  símptomes,  a  una  distància  menor  de  2  metres  durant  un             
temps   d'almenys   15   minuts.  

 
Les  persones  que  poguessin  trobar-se  en  aquest  grup  hauran  de  contactar  amb  el  servei               
sanitari  del  servei  de  prevenció  de  riscos  laborals  segons  el procediment  establert per              
aquest  que,  a  la  vista  de  la  informació  aportada,  acreditarà  la  indicació  d'incapacitat              
temporal  emplenant  i  remetent  als  Serveis  d'Atenció  Primària  el  model  d'informe            
establert   pel   Ministeri   de   Sanitat   en   cada   moment.  
 
En  aquests  casos,  el  servei  sanitari  del  servei  de  prevenció  de  riscos  laborals  informarà               
de  la  necessitat  de  realitzar  quarantena  domiciliària  durant  14  dies,  extremant  les             
d'higiene  personal  i  amb  vigilància  passiva  d'aparició  de  símptomes  (febre,  tos  i/o             
sensació  de  falta  d'aire)  atenent,  en  cas  que  aquests  apareguin,  el  procediment  descrit              
en   l'APARTAT   7.2.  
 
Les  autoritats  sanitàries  no  duen  a  terme  un  seguiment  ac�u  d'aquests  contactes,  que              
tot  i  això  hauran  de  ser  comunicats  immediatament  al  Sistema  Públic  de  Salut  de  la                
comunitat  autònoma  on  es  trobi  la  persona  treballadora  a  l'efecte  de  valorar  situacions              
individuals  que  requereixin  un  altre  �pus  de  recomanació.  Consultar  annex  Llistat  de             
telèfons   d'informació.  
 
7.4. CONTACTES   CASUALS   AMB   CASOS   POSSIBLES,   PROBABLES   O   CONFIRMATS   DE  

COVID-19  
 
Es  consideraran  “contactes  casuals”  de  casos  possibles  (amb  infecció  respiratòria  aguda            
lleu),  probables  (els  resultats  de  laboratori  no  són  concloents)  o  confirmats  la  resta  de               
les  situacions  no  incloses  en  l'apartat  anterior,  incloses  aquelles  persones  que  hagin             
estat  en  el  mateix  lloc  que  un  cas,  mentre  presentava  símptomes,  però  que  no               
compleixin   els   criteris   per   a   ser   considerat   contacte   estret.  
 
Les  persones  que  poguessin  trobar-se  en  aquest  grup  con�nuaran  amb  l'ac�vitat  laboral             
normal  i  realitzaran  vigilància  passiva  d'aparició  de  símptomes  (febre,  tos  i/o  sensació  de              
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falta  d'aire)  atenent,  en  cas  que  aquests  apareguin,  el  procediment  descrit  en  l'APARTAT              
7.2.  
7.5. PROTECCIÓ   ESPECÍFICA   DE   COL·LECTIUS   VULNERABLES  
 
Amb  caràcter  general,  l'empresa  adoptarà  mesures  de  protecció  específica  dirigides  a  les             
persones  que,  per  les  seves  pròpies  caracterís�ques  personals  o  estat  biològic  conegut,             
siguin   considerades   “especialment   sensibles”   als   riscos   derivats   del   COVID-19.  
 
Amb  l'evidència  cien�fica  disponible  a  data  8  d'abril  de  2020,  el  Ministeri  de  Sanitat  ha                
definit   com   a   grups   vulnerables   per   a   COVID-19   les   persones   amb:  
 

diabe�s,   
malal�a   cardiovascular,   inclosa   hipertensió,   
malal�a   pulmonar   crònica,   
immunodeficiència,   
càncer   en   fase   de   tractament   ac�u,   
embaràs   
majors   de   60   anys.  

 
Les  persones  que  poguessin  trobar-se  en  aquest  grup  hauran  de  contactar  amb  el  servei               
sanitari  del  servei  de  prevenció  de  riscos  laborals  segons  el procediment  establert per              
aquest,  que  procedirà  a  avaluar  la  seva  presència  en  relació  a  la  infecció  per  COVID-19  i                 
establirà  de  forma  individualitzada  la  naturalesa  de  la  seva  “especial  sensibilitat”,            
emetent  informe  sobre  les  mesures  de  prevenció,  adaptació  i  protecció  específiques,            
tenint  en  compte  l'existència  o  inexistència  d'unes  condicions  que  perme�n  fer  el  treball              
sense   elevar   el   risc   propi   de   la   condició   de   salut   de   la   persona   treballadora.  
 
Quan  no  existeixi  possibilitat  d'adaptació  del  lloc  de  treball,  protecció  adequada  que  evi�              
el  contagi  o  reubicació  en  un  altre  lloc  exempt  de  risc  d'exposició  de  les  persones                
considerades  “especialment  sensibles”  al  COVID-19,  el  servei  sanitari  del  servei  de            
prevenció  de  riscos  laborals  acreditarà  la  indicació  d'incapacitat  temporal  emplenant  i            
remetent  als  Serveis  d'Atenció  Primària  el  model  d'informe  establert  pel  Ministeri  de             
Sanitat   en   cada   moment.  
 
7.6. COORDINACIÓ   D'ACTIVITATS   EMPRESARIALS  
 

 
A. Concurrència  en  centres  de  treball  de  l'empresa  de  personal  treballador  d'altres            

empreses.  
 
Haurà  d'eliminar-se  la  presència  de  contractes,  clients,  visites,  i  qualsevols  altres            
persones   no   imprescindibles   per   al   manteniment   de   l'ac�vitat.   
 
Es  propiciarà  un  intercanvi  d'informació  pel  que  fa  a  les  normes  de  prevenció  de  la                
infecció  similar  al  que  es  realitza  habitualment  per  al  treball  habitual.  Hauran  de              
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proporcionar  a  les  contractes  i  visites  les  normes  existents  en  aquest  centre  per  al               
control  de  la  infecció,  i  demanar  de  les  contractes  les  que  vagin  a  aplicar  els  seus  propis                  
treballadors.   
 
S'establiran  pautes  de  coordinació  amb  Contractes  i  ETT´s  pel  que  fa  a  les  mesures               
adoptades   i   avaluació   del   risc   del   personal   afectat.   
 
Es  disposaran  mesures  per  mantenir  una  distància  d'almenys  2  metres  entre  les             
persones  en  totes  les  situacions,  tant  si  es  tracta  de  persones  treballadores,  com  si  es                
tracta   de   clients   o   usuaris.  
 
En  matèria  de  coordinació  d'ac�vitats  empresarials  (CAU)  amb  caràcter  general  es            
definirà   una   zona   d'espera   per   a   personal   extern   a   l'empresa   (transpor�stes,   visites,   etc.)  
 
En  Porteria/recepció  per  ser  un  dels  llocs  amb  més  probabilitat  de  contacte,  i  amb  major                
concentració  de  persones  a  l'entrada  i  sor�da,  es  lliurarà  informació  sobre  les  mesures              
preven�ves  adoptades  en  el  pla  de  con�ngència,  així  com  de  les  mesures  d'higiene              
personal  a  cada  persona  treballadora  de  la  porteria/recepció  (màscara  higiènica,  ulleres,            
hidrogels   i   mocadors),   a   fi   de   dificultar   els   contactes   directes.   
 
S'ha  d'estudiar  la  possibilitat  d'eliminar  provisionalment  els  torns  a  l'entrada  i  sor�da  del              
personal  treballador.  Si  no  és  possible,  col·locar  abalisaments  a  terra  que  marquin  les              
distàncies  de  2  metres  a  respectar.  Idèn�ca  mesura  d'abalisament  ha  d'adoptar-se  per             
l'entrada   de   visites   i   contractes.  
 
Col·locar  safates  o  similars  per  intercanviar  documentació  que  dificul�n  els  contactes            
directes.   
 
Eliminar  o  reduir  els  tràmits  administra�us  (signatures  d'entrada  i  sor�da)  que  facili�n             
que   no   calgui   intercanviar   paper   o   bolígrafs   
 
Tot  el  personal  extern  haurà  d'adoptar  les  mesures  preven�ves  establertes  en  el  centre              
de   treball   que   s'indiquen   a   con�nuació:   
 
Procediments   d'entrada,   trànsit   i   sor�da   de   proveïdors   externs  
 
Per  l'accés  dels  proveïdors  externs,  s'hauran  d'iden�ficar  els  procediments  d'entrada,           
trànsit  i  sor�da,  u�litzant  mètodes,  rutes  i  terminis  predefinits,  a  fi  de  reduir  les               
oportunitats   de   contacte   amb   el   personal   de   l'empresa   implicats.  
 
Transpor�stes   
 
Haurà  d'establir-se  un  procediment  específic  per  la  recepció  de  mercaderies,  revisant  els             
protocols  de  seguretat  (càrrega,  descàrrega)  per  tenir  en  compte  els  possibles  riscos             
associats   amb   el   COVID-19.  
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Si  és  possible,  el  personal  conductor  dels  mitjans  de  transport  haurà  de  romandre  a  bord                
del  seu  propi  vehicle  o  en  un  punt  segur.  Hauran  de  definir-se  procediments  que               
garanteixin   l'accés   a   les   zones   del   centre   de   treball   de   manera   segura.  
 
Per  les  ac�vitats  de  càrrega  i  descàrrega  necessàries,  el  personal  conductor  haurà  de              
respectar  l'estricta  distància  de  seguretat  i  podrà  sol·licitar-se  el  rentat  de  mans  en  un               
punt   d'aigua   i   sabó   o   gel   hidroalcohòlic.  
 
U�lització   de   lavabos   per   personal   extern   a   l'empresa  
 
Per  als  proveïdors/transportadors  i/o  altre  personal  extern,  sempre  que  sigui  possible,  es             
situaran  /instal·laran  lavabos  dedicats,  es  prohibirà  l'ús  dels  lavabos  del  personal            
treballador   de   l'empresa   i   es   garan�rà   una   neteja   diària   adequada.  
 
Reducció   de   l'accés   dels   visitants   i   contrac�stes  
 
L'accés  als  visitants  haurà  d'eliminar-se  o  reduir-se  en  la  mesura  que  sigui  possible.  Si  es                
requereix  l'entrada  de  visitants  externs  o  contrac�stes  (empresa  de  neteja,           
manteniment,  etc.),  aquests  hauran  de  sotmetre's  a  totes  les  normes  de  l'empresa,             
incloses  les  rela�ves  a  l'accés  als  locals  de  l'empresa  segons  model  en  annex  Informació               
a   Contractes   per   la   ges�ó   del   Coronavirus   per   a   CAE.  
 
Serveis   de   transport   de   l'empresa  
 
Quan  hi  hagi  un  servei  de  transport  organitzat  per  l'empresa  ,  ha  de  ser  garan�t  i                 
respectar   la   seguretat   del   personal   treballador   en   cada   moviment.  
 
Així,  per  exemple,  si  l'empresa  u�litza  autobusos  de  transport  col·lec�u  de  personal             
treballador,  s’haurà  de  disposar  de  la  quan�tat  d'autobusos  necessaris  per  a  garan�r  que              
es   mantenen   les   distàncies   de   seguretat   entre   els   usuaris.   
 
El  passatge  d'aquests  autobusos  ha  de  complir  les  pautes  sanitàries  de  distància  mínima              
amb  un  seient  ocupat  cada  dos  seients  i  una  posició  diagonal  entre  dues  files  de  seients                 
que   imposarà   una   ocupació   màxima   de   la   capacitat   de   cada   transport.   
 
Si  no  es  pogués  garan�r  la  distància  mínima  de  seguretat  dels  empleats,  per  causes               
alienes  a  l'empresa,  aquesta  proporcionarà  una  mascareta  higiènica.  Sempre  que  sigui            
possible,   els   trajectes   hauran   de   tenir   una   durada   màxima   de   60   minuts.  
 
L'empresa  durà  a  terme  estrictes  regles  de  neteja  i  desinfecció  de  cada  vehicle  o               
material  rodant  de  transport  almenys  una  vegada  al  dia.  Tret  que  sigui  tècnicament              
impossible,  la  companyia  prendrà  qualsevol  disposició  adaptada  per  a  separar  al            
personal  conductor  del  passatge  per  una  distància  d'almenys  d'un  metre  i  informar  els              
passatgers.  Si  és  possible,  el  personal  treballador  haurà  d'accedir  i  sor�r  de  l'autobús  per               
la   porta   posterior.  
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Contrac�stes   i   proveïdors  
 
Les  normes  del  present  pla  de  con�ngències  s'estenen  als  contrac�stes  que  poden             
executar  ac�vitats  permanents  i  temporals  dins  dels  centres  de  treball  de  l'empresa,  així              
com   a   proveïdors   i   subcontractes   que   pres�n   serveis   en   aquestes.  
 
B. Concurrència  en  centres  de  treball  altres  empreses  de  personal  treballador  de            

l'empresa.  
 
Abans  dels  desplaçaments  als  llocs  on  es  facin  treballs,  bé  sigui  en  centres  d'empreses               
clients,  en  la  via  pública,  en  el  camp…,  haurà  d'assegurar-se  que  el  treball  pot  realitzar-se                
mantenint  les  condicions  d'allunyament  i  higiene  de  mans  descrites,  i  que  durant  i  en               
acabar  el  treball  els  treballadors  poden  rentar-se  les  mans  les  vegades  que  sigui              
necessari.  
 
Hauran  de  sol·licitar-se  al  �tular  del  centre  de  treball  les  normes  existents  en  aquest               
centre  per  al  control  de  la  infecció,  i  proporcionar  les  que  s’hagin  a  aplicar  al  personal                 
treballador   de   l'empresa   que   es   desplaça.   
 
Si  en  alguna  ocasió  no  es  disposa  en  el  centre  de  treball  de  possibilitat  de  rentar-se                 
(treballs  en  el  camp  o  en  la  via  pública),  i  és  absolutament  imprescindible  mantenir  els                
treballs,  abans  de  la  visita  s’ha  de  proporcionar  al  personal  treballador  algun  �pus              
d'hidrogel   desinfectant   i   guants   en   número   suficient.   
 
Cal  adver�r  a  l'interlocutor  de  l'empresa  on  es  vagin  a  desenvolupar  els  treballs  que  ha                
de  minimitzar  el  núm.  de  persones  que  acompanyin  al  personal  treballador  durant  les              
visites,   si   pot   ser   a   una   o   dues   persones   com   a   màxim.   
 
Quan  es  realitzin desplaçaments  fora  del  centre  de  treball  a  altres  empreses  el  personal               
treballador   amb   caràcter   general   ha   de:  
 

Mantenir   la   distància   mínima   de   seguretat   de   2   metres   amb   tot   el   personal.  
U�litzar  Equips  de  protecció  quan  no  sigui  possible  el  manteniment  de  la  distància              
aproximada   de   2   metres.  
Complir   les   mesures   preven�ves   establertes   en   el   centre.  
Realitzar   les   mesures   d'higiene   personal   al   sor�r   del   centre   de   treball.  
No  compar�r  eines  o  utensilis,  o  bé  higienitzar-los  després  de  cada  u�lització  quan  no               
sigui   possible.  
Si  amb  posterioritat  a  la  visita  al  centre  de  treball  el  �tular  ens  comunica  un  cas                 
probable  o  confirmat,  Informar  el  treballador  i  seguir  els  protocols  establerts  per  a  la               
situació   de   contacte   amb   cas   confirmat.  

 
 
 
 
 

 

XARXA   I   COL·LABORACIÓ   DE   SERVEIS,   S.L.   
Pàgina   23   de   83  

 



/

 

PLA   DE   CONTINGÈNCIA   PRL   –   COVID-19  Edició:   02  02-06-2020  

 

7.7.   PROTOCOL   DAVANT   EL   COVID-19   EN   EL   SECTOR   D’EDUCACIÓ  
 
S’ordena  l’obertura  de  tots  els  centres  públics  i  concertats  en  municipis  en  fase  2  per  a                 
dur-hi   a   terme   les   ac�vitats   educa�ves.  
 
Per  assis�r  al  centre  educa�u,  infants  i  personal  docent  i  no  docent  ha  de  complir  els                 
següents   requisits:   

● Absència  de simptomatologia compa�ble  amb  la  COVID-19  (febre,  tos,  dificultat           
respiratòria,   malestar,   diarrea...)   o   amb   qualsevol   altre   quadre   infecciós.   

● Que    no   siguin   o   hagin   estat   posi�ves    per   al   SARS-CoV   2   durant   els   14   dies  
anteriors.   

● No convivents o contacte  estret amb  posi�u  confirmat  o  simptomatologia           
compa�ble   en   els   14   dies   anteriors.   

● Calendari   vacunal    al   dia.   
 
En  cas  que  l’ infant presen�  una  malal�a  crònica  d’elevada  complexitat  que  pugui             
augmentar  el  risc  de  gravetat  en  cas  de  contraure  la  infecció  per  SARS-CoV2,  es  valorarà                
de  manera  conjunta  –amb  la  família  o  persones  tutores  i  el  seu  equip  mèdic  de                
referència–,  la  idoneïtat  de  reprendre  l’ac�vitat  escolar.  Es  consideren  malal�es  de  risc             
per   a   la   CovID-19:   

● Malal�es  respiratòries  greus  que  precisen  medicació  o  disposi�us  de  suport           
ven�latori.   

● Malal�es   cardíaques   greus.   
● Malal�es  que  afecten  al  sistema  immunitari  (per  exemple  aquells  infants  que            

precisen   tractaments   immunosupressors).   
● Diabe�s   mal   controlada  
● Malal�es   neuromusculars   o   encefalopa�es   moderades   o   greus  

En  el  cas  del  personal  docent  i  no  docent del  centre  educa�u  no  podran  assis�r  les                 
persones  de  risc  elevat  de  malal�a  greu  per  coronavirus.  Les  condicions  de  risc  són  tenir                
més  de  60  anys  i/o  pa�r  malal�es  cròniques,  com  hipertensió  arterial,  diabe�s,             
problemes  cardíacs,  pulmonars,  hepà�cs  o  renals,  les  immunodeficiències  i  les  dones            
embarassades.  El  treballador,  prèviament,  haurà  de  signar  una  declaració  responsable           
respecte   a   la   seva   inclusió   o   no   en   aquests   grups   vulnerables.  

Abans  del  retorn  de  l’alumnat  als  centres  educa�us,  caldrà  contactar  amb  ells  o  les  seves                
famílies   per   saber   quants   infants   es   reincorporaran   de   manera   presencial.  

Les  famílies  o  persones  tutores  han  de  presentar  el  primer  dia  de  retorn  al  centre                
educa�u  una declaració  responsable ,  d’acord  el  models  de  l’ Annex  Dissetè ,  per  la  qual              
els  seus  fills  o  filles  compleixen  els  requisits  per  assis�r  al  centre  educa�u.  També  han                
d'informar  al  centre  educa�u  de  l'aparició  de  qualsevol  cas  de  COVID-19  en  l’entorn              
familiar  de  l’infant  i  mantenir  un  contacte  estret  amb  el  centre  educa�u  davant  de               
qualsevol   incidència.  

Les  famílies  vigilaran  diàriament  l’estat  de  salut  dels  seus  fills  i  filles prenent-los  la               
temperatura  abans  de  sor�r  de  casa  per  anar  al  centre  educa�u.  En  el  cas  que  el  fill  o                   
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filla  �ngui  febre  o  presen�  algun  dels  símptomes  compa�bles  amb  la  COVID-19,  no              
podrà   assis�r   al   centre.  

7.7.1 ALUMNAT  

El   retorn   al   centre   per   part   dels   alumnes   és   voluntari.   
Es  prioritzarà  el  retorn  presencial  als  centres  de  l’alumnat  en  situació  socioeconòmica  de              
major  vulnerabilitat  i  de  l’alumnat  d’educació  infan�l  els  pares  o  mares  dels  quals              
necessi�n   del   recurs   de   l’escola   com   a   mesura   de   conciliació   de   la   vida   laboral   i   familiar.   
Les  famílies  que  por�n  els  infants  de  1  a  6  anys  a  la  llar  i/o  escola  per  mo�us  de                    
conciliació  hauran  de  presentar  una  declaració  responsable  d’acord  alsl  models Annex            
Dissetè .  Els  centres  faran  una  previsió  del  nombre  d’alumnes  que  es  reincorporaran  al              
centre   durant   el   mes   de   juny.  
 
⮚ ESCOLES   I   COL·LEGIS   D’INFANTIL   I   PRIMÀRIA   

 
S’ordena  l’obertura  de  tots  els  centres  públics  i  concertats  en  municipis  en  fase  2  per  a                 
dur-hi   a   terme   les   ac�vitats   següents:   
 

a) Acció  educa�va  presencial –sempre  de  caràcter  voluntari-  en  grups  de  13  com  a              
màxim  per  als  que  acaben  els  seus  estudis  primaris  (6è  de  primària)  per  tal  de                
donar  suport  a  la  finalització  d’etapa  i  tancar  l’acompanyament  personalitzat  del            
seu  pas  a  secundària,  establerta  de  manera  gradual  i  no  necessàriament            
permanent.  Això  comporta  l’obertura  de  totes  les  escoles  públiques  i  dels  centres             
concertats  amb  ensenyaments  de  primària  de  municipis  en  Fase  2,  Com  sigui  que              
la  proposta  ha  de  ser  voluntària  per  a  l’alumnat  de  6è  de  primària,  cal  garan�r  la                 
con�nuïtat  de  la  docència  telemà�ca  sense  que  això  compor�  una  doble  jornada             
per   al   professorat   encarregat   d’acollir   cada   grup   d’alumnes.   

b) Atenció  personalitzada en  qualsevol  curs  i  nivell.  Aquesta  és  una  mesura            
excepcional  i  no  con�nuada,  que  implicarà  la  planificació  i  programació  del  dia  i              
hora  de  retrobament  de  l’alumnat  i,  si  escau,  d’un  únic  familiar  amb  el  tutor  o                
tutora   a   l’aula.   Les   finalitats   d’aquesta   atenció   són:   
 

i. L’acompanyament  educa�u  personalitzat a  l’alumnat,  especialment  al         
d’aquells  sectors  de  la  població  escolar  més  fràgils  socialment,  no  només            
en  centres  amb  un  índex  de  complexitat  alt,  sinó  en  qualsevol  centre  del              
país,   tant   públic   com   concertat.   

ii. L’acompanyament  emocional ,  amb  coordinació  amb  els  EAP  i/o  serveis          
educa�us  específics,  d’aquell  alumnat,  que  per  diferents  mo�us  hagin          
pogut  pa�r  el  confinament  d’una  manera  més  greu  o  de  l’alumnat  de             
necessitats   educa�ves   especials.   

iii. En  l’àmbit  rural,  l’atenció  d’aquell  alumnat  que  viu  en  pe�ts  municipis  i             
que  ha  estat  “desconnectat” per  raons  del  desequilibri  territorial.  Caldrà           
iden�ficar  els  territoris  on  serà  necessari  actuar  per  resoldre  els           
problemes   detectats   i   efectuar   una    proposta   de   transport   escolar .   
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iv. La  formulació  d’un pla  personalitzat  per  a  cadascun  dels  alumnes  que  ho             
requereixin ,  que  li  perme�  afegir  un  con�ngut  forma�u  a  les  seves            
ac�vitats   d’es�u   i   l’ajudi   en   l’inici   del   proper   curs.   

 
c) Atenció  tutorial  en  grups  reduïts d’alumnes  en  qualsevol  curs  o  nivell,  quan  es              

cregui  necessari.  Aquesta  és  una  mesura  de  caràcter  no  con�nu,  puntual  i             
compa�ble   amb   l’atenció   personalitzada.   

d) Acollida en  un  espai  específic  per  a  l’alumnat  del  segon  cicle  d’educació  infan�l              
(3-6)  de  famílies  els  progenitors  de  les  quals,  per  mo�us  laborals  i  professionals,              
hagin  de  realitzar  treball  presencial  sense  possibilitat  de  flexibilitzar-lo,  en  grups            
d’un   màxim   de   8   alumnes   a   P3   i   10   alumnes   a   P4   i   P5,   i   en   horari   de   9   a   13   hores.   

.   
 

⮚ INSTITUTS  I  CENTRES  D’ENSENYAMENT  SECUNDARI,  BATXILLERAT,  FORMACIÓ        
PROFESSIONAL,  ENSENYAMENTS  DE  RÈGIM  ESPECIAL,  DE  FORMACIÓ  D’ADULTS  I          
ESCOLES   OFICIALS   D’IDIOMES   
 

S’ordena  l’obertura  de  tots  els  centres  públics  i  concertats  en  municipis  en  fase  2  per  a                 
dur-hi   a   terme   les   ac�vitats   següents:  

 
a) Acció  educa�va  presencial –respectant  sempre  el  caràcter  voluntari-  en  grups  de            

15  alumnes  com  a  màxim,  en  els  casos  següents:  alumnes  que  acaben  etapa  i               
obtenen  �tulació  (4t  d’ESO,  proves  lliures  d’ESO,  2n  de  Batxillerat,  2n  de  CF  i  2n                
d’ERE)  o  han  de  superar  proves  d’accés  (PAAU,  CF,  ERE)  per  tal  de  donar  suport  a                 
l’assoliment  d’aquest  objec�u.  Això  comporta  l’obertura  dels  ins�tuts  i  centres           
concertats  amb  ensenyaments  de  secundària,  batxillerat,  formació  professional  i          
règim  especial  de  municipis  en  Fase  2,  amb  un  retorn  gradual  de  l’alumnat,  amb               
horaris  esglaonats.  Els  centres  de  formació  d’adults  i  les  escoles  oficials  d’idiomes             
també   hauran   d’obrir   en   idèn�ques   condicions.   

b) En  el  cas  de  l’alumnat de  4t  d’ESO  es  prioritzaran  ac�vitats  d’orientació dels              
estudis  possibles  a  seguir  el  proper  curs  (batxillerat,  formació  professional  i  règim             
especial).  En  el  cas  de  l'alumnat  de  formació  professional,  el  suport  a  la              
finalització  dels  projectes.  En  el  cas  de  l'alumnat  de  règim  especial,  la  realització              
de  les  ac�vitats  presencials  imprescindibles  per  a  la  finalització  dels  seus  estudis.             
En  el  cas  de  l'alumnat  de  formació  d’adults  i  de  les  escoles  oficials  d’idiomes,               
qualsevol  ac�vitat  que  s’hi  programi, en  especial  les  dirigides  a  l’alumnat  que  ha              
d’accedir  a  una  �tulació En  el  cas  de  l'alumnat  de  2n  de  Batxillerat,  ac�vitats               
relacionades  amb  la  preparació  per  a  les  PAAU.  En  el  cas  de  l'alumnat  que  s'hagi                
de  presentar  a  una  segona  prova  d’avaluació  final,  les  ac�vitats  que  els  ajudin  a               
superar-la.   

c) Atenció  personalitzada del  tutor  o  tutora  amb  l’alumnat  en  qualsevol  curs  i             
nivell.  Aquesta  és  una  mesura  excepcional  i  no  con�nuada,  que  comporta            
l’obertura  d’algun  espai  del  centre  de  manera  planificada  i  la  programació  del  dia              
i  hora  de  retrobament  de  l’alumnat  i,  si  escau,  d’un  únic  familiar  amb  el  tutor  o                 
tutora  a  l’aula.  Si  el  Pla  del  centre  ho  preveu  jus�ficadament,  l’atenció             

 

XARXA   I   COL·LABORACIÓ   DE   SERVEIS,   S.L.   
Pàgina   26   de   83  

 



/

 

PLA   DE   CONTINGÈNCIA   PRL   –   COVID-19  Edició:   02  02-06-2020  

 

personalitzada  es  podrà  compaginar  amb  una  atenció  grupal,  amb  un  màxim  de             
15   alumnes.   Les   finalitats   d’aquesta   atenció   són:   

i. L'acompanyament  educa�u  personalitzat a  l’alumnat,  especialment       
al   d’aquells   sectors   de   la   població   escolar   més   fràgils;  

ii. L’acompanyament  emocional, amb  coordinació  amb  els  EAP  i/o         
serveis  educa�us  específics,  d’aquell  alumnat  que,  per  diferents         
mo�us,  hagin  pogut  pa�r  el  confinament  d’una  manera  més  greu  o  de             
l’alumnat   de   necessitats   educa�ves   especials.   

iii. En  l’àmbit  rural,  l’atenció  d’aquell  alumnat  que  viu  en  pe�ts           
municipis  i  que  ha  estat  “desconnectat” per  raons  del  desequilibri           
territorial;   

iv. La  formulació  d’un  pla  personalitzat per  a  cada  alumne,  que  li            
perme�  afegir  un  con�ngut  forma�u  en  les  seves  ac�vitats  d’es�u  i            
l’ajudi   en   l’inici   del   proper   curs.   

  
7.7.2.  PERSONAL  DEL  CENTRE.  PROFESSORAT,  PERSONAL  D’ATENCIÓ  EDUCATIVA         

I   PERSONAL   D’ADMINISTRACIÓ   I   SERVEIS   
 

El   centre   ha   de   planificar   l’acció   educa�va   i   el   personal   necessari   per   dur-la   a   terme.   
Les  direccions  dels  centres  hauran  d’informar  a  tots  els  treballadors  i  treballadores  de  la               
necessitat  de  declarar  les  condicions  de  vulnerabilitat,  casos,  contactes  estrets  i            
simptomatologia  de  COVID19. Això  permetrà  iden�ficar  al  personal  que  podrà           
par�cipar   en   les   ac�vitats   presencials.   
 
Els  grups  d’especial  vulnerabilitat  segons  el  que  ha  establert  l’autoritat  sanitària  són:             
persones  amb  diabe�s,  malal�a  cardiovascular,  inclosa  la  hipertensió,  malal�a  hepà�ca           
crònica,  malal�a  pulmonar  crònica,  malal�a  renal  crònica,  immunodeficiència,  càncer,          
dones   embarassades   i   més   grans   de   60   anys.   
 
La  informació  de  la  declaració  responsable  serà  tractada  directament  pel  personal            
sanitari  del  Servei  de  Prevenció  de  riscos  laborals,  encarregat  de  la  ges�ó  sanitària  del               
COVID-19.   
 

7.7.3.   ESPAIS   I   GRUPS  
 
El  centre  haurà  d’analitzar  els  espais  disponibles  per  a  organitzar  el  reinici  de  les               
ac�vitats  presencials,  tenint  en  compte  que  quan  calgui  fer-les  en  grup,  aquests  han  de               
ser  estables  i  fixes,  per  poder  tenir  la  traçabilitat  de  contactes  en  cas  de  contagi.                
L’alumnat  sempre  han  de  ser  els  mateixos  i  en  el  mateix  espai,  i  sempre  que  sigui                 
possible   també   el   docent.   En   tot   cas,   si   algú   s’ha   de   moure,   és   el   docent.   
Els  espais  per  a  grups  (de  fins  a  5  infants  a  la  llar  d’infants,  fins  a  10  alumnes  a  infan�l  ,                      
fins  a  13  primària  i  fins  a  15  a  l’ESO  i  ensenyaments  post-obligatoris  i  de  règim  especial)                  
s'analitzaran   a   par�r   dels   principis   següents:   
a.   La   mesura   bàsica   de   referència   és   4   m2   per   alumne.   
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b.  En  el  cas  d’espais  que  perme�n  l’ocupació  per  més  d’un  grup  d’alumnes,  aquests               
hauran   d’estar   clarament   separats   entre   si.   
c.  Si  la  super�cie  dels  espais  no  permeten  acollir  la  rà�o  establerta  respectant  els  4  m2                 
per   alumne,   caldrà   adequar   la   seva   ocupació.   
d.   Tots   els   espais   del   centre   són   suscep�bles   de   ser   u�litzats   com   a   aules/grup:   
 
Escola:   
-   Aula   grup   
-   Aula   de   psicomotricitat   
-   Aula   d’informà�ca   
-   Aules   especifiques   i/o   complementàries  
-   Biblioteca  
-   Gimnàs   
-   Menjador  
Etc.  
 
Les  aules  de  reforç  i/o  desdoblament  podrán  ser  u�litzades  només  per  a  grups  de  tutoria                
reduïts.  
 
 
Ins�tut:  
-   Aula   grup  
-   Aules   complementàries  
-   Aula   de   música  
-   Aula   de   dibuix  
-   Tallers  
-   Laboratoris  
-   Biblioteca  
-   Gimnàs  
  
Les  aules  de  reforç  i/o  desdoblament  podran  ser  u�litzades  només  per  a  grups  de  tutoria                
reduïts.  
 
No   es   farà   ús   dels   ves�dors   ni   del   gimnàs   per   realitzar-hi   ac�vitats   �siques   o   espor�ves  
 
 

7.7.4.   FLUXOS   DE   CIRCULACIÓ   
 

Per  evitar  l’aglomeració  de  persones  en  un  lloc  del  centre  caldrà  establir  circuits  i               
organitzar  la  circulació  dels  diferents  membres  de  la  comunitat  educa�va  en  llocs  i              
moments   determinats:   
Entrades   i   sor�des:  
En  les  hores  d’inici  i  final  de  les  ac�vitats  educa�ves,  les  entrades  i  sor�des  del  centre                 
s’han  de  fer  en  diferents  horaris  i  de  forma  esglaonada  per  evitar  aglomeracions  i               
sempre  mantenint  la  distància  de  seguretat  i  aprofitant  els  possibles  diferents  accessos  a              
la   instal·lació.   
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Per  evitar  aglomeracions  l’acompanyament  dels  infants  a  l’escola  el  farà  una  única             
persona.  Les  persones  que  por�n  i  recullin  els  alumnes  hauran  de  guardar  també  les               
distàncies   fora   de   les   instal·lacions.   
Circulació   pels   passadissos   i   accés   al   pa�:  
Els  docents  hauran  de  vetllar  perquè  els  diferents  grups  no  coincideixin  en  els              
passadissos   i   els   lavabos   a   fi   d’evitar   aglomeracions   i   mantenir   la   distància   �sica.  
 
 

7.7.5.   PATIS   
 

La  sor�da  al  pa�  ha  de  ser  seqüenciada.  En  funció  dels  m2  del  pa�,  poden  estar–hi  a                  
l’hora  més  d’un  grup,  però  cada  un  d’ells  ha  d’ubicar-se  en  un  espai  marcat  i  diferenciat                 
per   poder   mantenir   el   grup   i   la   seva   traçabilitat.    10   
 
Els  jocs  i  les  ac�vitats  �siques  es  podran  realitzar  de  manera  individual  o  en  grups  reduïts                 
per   tal   de   garan�r   les   mesures   de   distanciament   �sic.  
 
 

7.7.6.   MENJADOR   
 

No   hi   haurà   servei   de   menjador   abans   de   finalitzar   el   curs.   
 
 

7.7.7.   TRANSPORT   ESCOLAR   
 

El  criteri  general  és  que  només  en  casos  específics  es  reac�varà  el  servei  de  transport                
escolar.  Per  tant,  d’acord  amb  els  plans  d’obertura  i  el  que  es  preveu  en  aquest  apartat,                 
només   es   reac�varan   aquelles   rutes   que   siguin   estrictament   necessàries.   
Les  rutes  de  transport  que  es  podran  reac�var  són  les  existents.  En  conseqüència,  no               
se’n  podran  crear  de  noves.  En  canvi,  es  podran  proposar  modificacions  en  els  horaris               
com  a  conseqüència  de  la  modificació  dels  horaris  d’obertura  dels  centres  durant  el  mes               
de   juny.   També   es   podran   suprimir   parades   en   funció   dels   usuaris .   
 
Els  centres  que  tenen  alumnat  usuari  de  transport  escolar  hauran  de  proposar  al  Consell               
Comarcal  corresponent  i  als  serveis  territorials  corresponents  la  reac�vació  de  les  rutes             
necessàries  per  possibilitar  l’assistència  dels  alumnes  de  transport  que  hagin  manifestat            
la   voluntat   d’assis�r   al   centre   i   que   es   trobin   en   alguns   dels   grups   següents:   

a.   Alumnat   de   6è   de   primària.   
b.   Alumnat   de   4t   d’ESO.   
c.   Alumnat   de   2n   de   batxillerat.   
d.   Alumnat   de   segon   curs   de   cicles   forma�us   de   grau   mitjà   i   superior.   
e.  Alumnat  d’educació  primària  i  d’educació  secundària  obligatòria  que  viu  en            

pe�ts  municipis  i  que  ha  estat  “desconnectat”  per  raons  del  desequilibri            
territorial.   
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La  comunicació  de  la  proposta  de  reac�vació  de  rutes  al  Consell  Comarcal  i  als  serveis                
territorials   inclourà   la   informació   següent   per   a   cada   ruta   que   es   proposi   reac�var:   

- El   codi   de   la   ruta   
- Els   dies   que   caldrà   prestar   el   servei  
- L’horari   d’entrada   i   de   sor�da   del   centre   
- La  relació  d’alumnat  que  pujarà  al  vehicle  (IDALU,  nom  i  cognoms,  amb  indicació              

de   la   parada   en   la   qual   pujarà   i   baixarà   cada   alumne.   
 
El  Consell  Comarcal  i  els  Serveis  Territorials  estudiaran  les  propostes,  determinaran,            
d’acord  amb  els  recursos  disponibles,  la  viabilitat  total  o  parcial  de  cada  proposta  i               
comunicaran  als  centres  la  viabilitat  total  o  parcial  de  la  proposta  o  la  inviabilitat.  En  cas                 
que  no  sigui  viable  reac�var  el  servei  en  les  condicions  sol·licitades,  els  centres              
acordaran   amb   el   Consell   Comarcal   i   els   Serveis   Territorials   les   adaptacions   que   calgui.   
Els  centres  informaran  les  famílies  amb  fills  o  filles  que  facin  ús  del  transport  escolar  de                 
les   condicions   especials   de   prestació   d’aquest   servei.   En   concret:   

● En  les parades de  bus  escolar,  quan  es  recullen  i  deixen  els  infants  i  adolescents,                
és  molt  important  que  entre  les  unitats  familiars  es  man�ngui  una  distància  �sica              
adequada  i  es  por�n  posades  les  mascaretes.  Cal  evitar  l’acumulació  de  famílies             
en   un   espai   reduït.   

● És  obligat  complir  totes  les mesures  de  seguretat en  el  vehicle  que  estableixin  els               
proveïdors  dels  serveis  de  transport  escolar,  d’acord  amb  les  instruccions  de            
l’autoritat  sanitària  i  de  Protecció  civil  (mascareta  col·locada,  distància  de           
seguretat  ...).  Els  proveïdors  del  servei  informaran  els  centres  d’aquestes  mesures            
de   seguretat   perquè   les   comuniquin   a   les   famílies.   

 
 

7.7.8.   MATERIAL   ESCOLAR  
 

Sempre  que  sigui  possible  l’alumnat  u�litzarà  material  individual.  No  es  distribuirà            
documents   en   paper,   excepte   en   casos   imprescindibles.   
En  el  cas  dels  centres  d’infan�l  i  primària  per  a  les  joguines  i  el  material  comú  de  plàs�c                   
se  cercaran  formes  perquè  �ngui  un  ús  individual  diari  o  en  períodes  acotats,  assegurant               
que   previ   a   l’ús   del   material   per   un   altre   infant   s’haurà   desinfectat.   
En  cas  d’ús,  com  a  grup  classe,  dels  espais  dels  laboratoris,  aules  taller,  aules  de  música  o                  
aules  d’informà�ca,  s’evitarà  la  manipulació  d’eines  i  material  comú  que  pot  generar  risc              
de   contagi.  
 

7.7.9   HORARIS   
 

La  definició  dels  horaris  serà  adaptable  per  cada  centre  educa�u,  i  podrà  ser  flexible  i                
diferent   de   l’horari   establert   per   l’ordre   de   calendari.   
En  el  cas  de  les  llars  d’infants,  de  manera  anàloga  a  l’etapa  d’educació  infan�l  de  segon                 
cicle,   s’estableix   que   l’horari   serà   de   9h   a   13h.  
 
 

 

XARXA   I   COL·LABORACIÓ   DE   SERVEIS,   S.L.   
Pàgina   30   de   83  

 



/

 

PLA   DE   CONTINGÈNCIA   PRL   –   COVID-19  Edició:   02  02-06-2020  

 

7.7.10  PROTOCOL  D’ACTUACIÓ  EN  CAS  DE  DETECCIÓ  D'APARICIÓ  DE          
SIMPTOMATOLOGIA   COMPATIBLE   AMB   COVID   

 
Davant la  presència  de  símptomes ,  se  seguiran  les  indicacions  sanitàries  vigents  en             
aquell  moment  (en  el  moment  d’elaboració  d’aquest  document  pot  ser  necessari            
l’aïllament   preven�u).   
 
Els  símptomes  més  comuns  compa�bles  amb COVID-19 inclouen  febre,  tos  i  sensació  de            
falta  d'aire.  En  alguns  casos  també  pot  haver-hi  disminució  de  l'olfacte  i  del  gust,               
esgarrifances,  mal  de  coll,  dolors  musculars,  mal  de  cap,  feblesa  general,  diarrea  o              
vòmits.  
 
En   cas   d’aparició   de   símptomes   en   un   alumne   o   alumna   en   la   seva   presència   al   centre:   
 

● Aïllar   l’alumne   o   alumna   en   un   espai   específic   
● Avisar   pares,   mares   o   tutors.   
● Informar  a  la  família  que  han  d’evitar  contactes  i  consultar  al  centre  d’atenció              

primària   o   pediatra.   
● Informar   al   CAP   de   referència,   per   tal   que   ac�vi   els   protocols   previstos   
● Procedir   a   la   desinfecció   i   a   la   neteja   dels   espais   del   centre   
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8. PLA   DE   CONTINUÏTAT  
 
A  fi  de  minimitzar  l'impacte  d'un  eventual  escenari  d'aïllament  i  contenció  en  la              
propagació  del  COVID-19,  l'empresa  assegurarà  la  con�nuïtat  en  l'exercici  de  les  seves             
ac�vitats  implantant  de  manera  extraordinària  el  teletreball  en  tots  aquells           
Departaments,  Serveis  i  Àrees  on  l'ac�vitat  resul�  compa�ble  amb  aquesta  modalitat  de             
prestació   laboral.  
 
Així  mateix,  per  facilitar  que,  una  vegada  finalitzada  l'alerta  sanitària,  l'empresa  recuperi             
la  normalitat  en  el  seu  funcionament  al  més  aviat  possible,  resulta  fonamental  mantenir              
la  capacitat  de  resposta  adaptant  les  seves  ac�vitats  a  les  pautes  i  recomanacions              
emeses  per  les  autoritats  competents  per  limitar  contagis  en  l'entorn  laboral  i  acadèmic,              
sobre  la  base  de  l'avaluació  del  risc  d'exposició  duta  a  terme  en  funció  de  la  naturalesa                 
d'aquestes   ac�vitats   i   els   mecanismes   de   transmissió   del   COVID-19.  
 
 
8.1. REORDENAR   L'ACTIVITAT  
 
1. Iden�ficar  l'estat  dels  recursos  humans, del  personal  disponible,  de  l'estat  dels  seus             

llocs  de  treball  i  les  seves  ac�vitats  prioritàries.  Consultar  la  infografia  publicada  pel              
Ministeri  de  Sanitat  dirigida  al  personal  treballador  per  conèixer  si  pots  anar  a              
treballar   o   no   que   s'inclou   en   l'apartat    annex    Senyalització   i   cartelleria.   Es   recomana:   
 

Iden�ficar  els  recursos  humans  disponibles  i  les  seves  par�cularitats  per  poder            
adaptar  l'ac�vitat  en  cas  necessari.  És  recomanable recordar  les  funcions  a            
realitzar  segons  els  llocs  de  treball i  iden�ficar  els  canvis  i  necessitats  que  s'hagin               
d'afrontar,   mitjançant   una   anàlisi   del   procés   produc�u.   
Per  treballadors especialment  sensibles  o  vulnerables ,  en  aquests  moments  les           
instruccions  sanitàries  indiquen  que  el  personal  especialment  sensible  ha  de  ser            
apartat  de  l'exposició  possible  al  virus  COVID  19  i  es  recomana  el  treball  en  remot                
en   la   mesura   que   sigui   possible.   Consular    punt   7.5.  
Detectar situacions  especials  d'incorporació  i  reincorporació :  Cal  destacar  la          
incorporació  i  reincorporació  de  personal  per  mo�us  de  cobertura  dels  serveis            
considerats  essencials  i  o  necessaris,  que  ha  de  conèixer  els  riscos  possibles  de              
contagi,  qües�ó  de  màxima  prioritat  quan  es  pretén  evitar  la  dispersió  del  virus.              
S'ha  de  preveure,  en  la  mesura  que  sigui  possible,  la  formació/informació  que             
rebran   per   a   evitar   l'exposició   al   contagi.   
Si  el  personal  treballador  presenta  qualsevol  simptomatologia  (tos,  febre,  dificultat           
en  respirar,  etc.)  que  pogués  estar  associada  amb  el  COVID-19  no  ha  d'acudir  al               
treball  i  ha  de  contactar  amb  el  telèfon  d'atenció  al  COVID-19  de  la  comunitat               
autònoma  o  del  centre  d'atenció  primària  al  qual  pertanyi  i  seguir  les  seves              
instruccions.  No  ha  d'acudir  al  lloc  de  treball  fins  que  confirmin  que  no  hi  ha  risc                 
per  al  propi  treballador  o  per  als  altres.  Consulta  el  decàleg  de  com  actuar  en  cas                 
de   símptomes    aquí .   
Si  el  personal  treballador  ha  estat  en  contacte  estret  o  ha  compar�t  espai  sense               
guardar  la  distància  interpersonal  amb  una  persona  afectada  pel  COVID-19,           
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tampoc  ha  d'acudir  al  lloc  de  treball,  fins  i  tot  en  absència  de  símptomes,  per  un                 
espai  d'almenys  14  dies.  Durant  aquest  període  ha  de  realitzar  un  seguiment  per  si               
apareixen   signes   de   la   malal�a.   Consultar    punt   7.3.  

 
2. Iden�ficar  els  serveis  essencials en  el  lloc  de  treball  o  negoci  que  donen  con�nuïtat  a                

l'ac�vitat.   Es   recomana:   
 

Iden�ficar  els  serveis  essencials  i  els  llocs  de  treball  prioritaris  que  garanteixen  la              
con�nuïtat   de   l'ac�vitat .   
Tenir  en  compte  l'impacte de  la  modificació,  reducció  o  interrupció  dels  diferents             
serveis mentre  duri  l'escenari  d'estat  d'alarma,  en  l'ac�vitat  i  en  el  control  de  les               
situacions   de   risc   laboral .   

 
3. Iden�ficar  l'estat  dels recursos  materials i  de  les condicions  de  seguretat del  centre              

de   treball.   Es   recomana:   
 

Revisar  l'existència  d'equips de  protecció  individual i  d'equips  de  protecció           
col·lec�va necessaris  en  el  centre  de  treball  per  al  personal  treballador  abans             
d'iniciar   l'ac�vitat.   
Revisar  l'existència dels  materials necessaris  per  a  complir  amb  les recomanacions            
higièniques   i   de   distanciament .   

 
4. Iden�ficar   les    interaccions   amb   personal   extern   i   amb   clients .   Es   recomana:   

 
Restablir   les    comunicacions    amb   els   col·laboradors.   
Limitar   aquestes   interaccions   respectant   en   tot   cas   les   distàncies   de   seguretat.   
És  important  conèixer  si  els  clients,  subministradors,  subcontractes  del  negoci  han            
man�ngut  l'ac�vitat  laboral  en  el  període  (és  a  dir,  són  proveïdors  d'atenció             
mèdica  o  personal  treballador  d'infraestructura essencials ),  ja  que  caldria          
considerar  un autocontrol  més  estricte per  a  reduir  l'exposició  i  la  transmissió  a              
altres   persones.   Consultar    punt   7.6.  

 
5. Revisar   els    protocols   de   compres   i   de   ges�ó .   En   par�cular:   

 
Verifica  els  canals  de  compra,  subministrament,  ús,  informació  i  manteniment  dels            
equips   de   protecció   individual.   
Pot  ser  que  sigui  necessari  establir protocols  de  ges�ó  de  residus ,  i habilitar  zones               
específiques per  eliminar  els  equips  de  protecció  individual  suscep�bles  d'estar           
contaminats,  a  través  de  papereres  de  pedal  i  la  ges�ó  del  residu  posteriorment.              
Consultar    annex    Ges�ó   de   residus   del   centre.  

 
6. Tenir   en   compte      la   distància   al   lloc   de   treball .   

 
En  la  mesura  que  sigui  possible  fomentar  mitjans  de  transport  segurs  des  del  punt               
de  vista  de  prevenció  del  contagi  de  COVID-19,  en  tot  cas  adaptats  a  les  norma�ves                
estatals   durant   l'estat   d'alarma.   
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Recorda  facilitar  un  salconduit  o  declaració  responsable  als  treballadors  que           
indiqui   que   va   al   seu   centre   de   treball.   
Consultar    annex    Mobilitat   a   centres   i   ges�ó   d'entrades   i   sor�des.  

 
7. Preparar  la informació  i  comunicacions que  es  donarà  al  personal  treballador.  Es             

recomana:   
 

Preveure  les formes  de  comunicació de  la  informació,  dels  protocols  i  decisions             
que   afec�n   el   personal   treballador   i   a   la   seva   seguretat.   
Aportar informació sobre  les  mesures  de  prevenció  per  promoure  la  salut  i  el              
benestar   de   tots.   
Tenir  en  compte  el  necessari suport  emocional que  caldrà  reforçar  al  costat  de  la               
consciència   de   prevenció   i   responsabilitat   social.   

 
8. Preparar  la col·laboració  de  tots els  components  de  l'empresa  per  garan�r  una             

vigilància col·lec�va  que  perme� la  correcta  execució de  les  mesures  higièniques  i  de              
seguretat.  Convé,  a  més,  designar  a  persones  concretes  amb  responsabilitat  i  poder             
de   decisió   que   vigilin   aquest   compliment.   

 
8.2. POSADA   EN   MARXA   DE   L'ACTIVITAT  
 
1. Neteja   exhaus�va    de   totes   les   instal·lacions.   
 
2. Adaptació  de  l'ac�vitat  als  escenaris  de  risc  i  estatals que  es  produeixin.  Es  produirà               

una  concurrència  progressiva  de  persones  en  el  trajecte  al  centre  de  treball  i  en  el                
propi  centre  a  les  entrades  i  sor�des  pel  que  caldrà  anar  adaptant  les  condicions               
materials   i   organitza�ves   a   les   noves   situacions.   Consultar    punt   8.3.  

 
3. Riscos   habituals   de   l'ac�vitat.   

Recuperar  l'avaluació de  riscos i  la planificació  d'ac�vitats  preven�ves ,  amb           
aquests  documents  es  podran  recordar  els  riscos  habituals  del  centre  de  treball  i              
les  mesures  de  prevenció  i  protecció  que  cal  adoptar  per  eliminar-los  o             
disminuir-los.   
Revisió  dels  equips  i  instal·lacions  que  poguessin  haver  vist  afectada  la  seva             
seguretat   després   d'un   període   d'inac�vitat.   
Com  a  conseqüència  de  les  limitacions  establertes  o  dels  canvis  en  l'ac�vitat  de  les               
empreses  derivats  de  la  pandèmia,  és  possible  que  es  plantegi  la  realització  de              
tasques poc  habituals per  al  personal.  Això  pot  suposar  l'exposició  del  personal             
treballador  a  riscos  no  contemplats  en  el  seu  lloc,  amb  tasques,  que  fins  i  tot                
poden  no  ser  pròpies  del  seu  lloc  de  treball,  i  que,  en  conseqüència,  no  han  estat                 
avaluades.  S'haurà  de  posar  en  coneixement  del  Servei  de  Prevenció  de  riscos             
laborals  les  noves  tasques  que  exercirà  el  personal  treballador  abans  de            
realitzar-les,   amb   la   finalitat   de   garan�r   que   es   facin   en   condicions   segures.   
 

4. Insis�r  en  la  correcta  execució  de  les recomanacions  en  matèria  d'higiene .  Consultar             
punt   8.3. ,    punt   8.4.    i    punt   8.5.  
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5. En  quant  a  la vigilància  de  la  salut revisa  els  períodes  de  caducitat  dels               

reconeixements  mèdics  realitzats  i  parla  amb  el  teu  servei  de  prevenció  per  valorar  la               
possibilitat   d'una   pròrroga.   

 
6. Tenir  en  compte  els  següents aspectes  psicosocials que  ajudaran  al  control  de  les              

situacions   d'estrès   i   altres   danys   associats:   
 

Reordenar   l'ac�vitat    habitual   adaptant-la   als   successius   escenaris   de   risc.   
És  important  generar  un entorn  de  confiança .  La  millor  manera  és  elaborar  un  pla               
de   treball   conforme   amb   el   risc   del   lloc   de   treball.   
Recopilar   i    distribuir   la   informació    que   està   disponible   al   personal   treballador.   
Crear transparència ,  comunica't  i  informa  als  treballadors  de  les  instruccions  de            
protecció   dictades   per   l'autoritat   sanitària.   
Definir  bé  les  tasques  de  treball i  distribuir  els EPI adequats  i  conèixer  el  seu  ús                 
correcte.   
Generar solidaritat ,  rotar  els  descansos  del  personal  treballador  (en  la  jornada  de             
treball  i  descansos  setmanals), repar�r  les  càrregues  del  treball al  personal            
treballador.   
Fomentar  l'equip de  treball definint  l'objec�u  d'empresa  pel  qual  treballes  en            
aquest   moment.   
Instruir  en  el  maneig  de  les relacions  personals  i  habilitats en  la  comunicació              
personal.   
Atendre   les   dificultats   en   el    maneig   de   la   responsabilitat    del   seu   lloc   de   treball.   
Abans  i  després  de  la  jornada atendre  les  propostes  i  necessitats  de  cada              
treballador .   Preguntar   per   com   han   descansat   i   proporcionar   consells.   
Proporcionar canals  de  suport que  ofereixin  les  administracions  i  en�tats           
especialitzades.   

Donar  les  gràcies  i  reconèixer  el  treball  desenvolupat  en  les  di�cils             
circumstàncies .   

 
D'acord  amb  l'exposat,  en  compliment  del  seu  deure  de  protecció,  l'empresa  garan�rà  la              
seguretat  i  la  salut  del  personal  treballador  en  tots  els  aspectes  relacionats  amb  el               
treball,  adoptant  les  mesures  necessàries  per  protegir-lo  adequadament  d'aquells  riscos           
amb  els  quals  inevitablement  caldrà  conviure  quan  es  relaxin  les  mesures  d'aïllament  i              
contenció   que   haguessin   estat   imposades.  
 
Les  mesures  descrites  a  con�nuació  no  cons�tueixen  una  llista  tancada,  corresponent  a             
la  comissió  de  seguiment  del  COVID-19  la  coordinació  de  la  seva  eventual  implantació,              
que  podrà  dur-se  a  terme  immediata  o  progressivament,  amb  abast  general  o  par�cular,              
en  tot  o  en  part,  i  de  manera  independent  a  l'eventual  posada  en  marxa  de  qualsevol                 
altre  �pus  d'inicia�va,  en  estreta  coordinació  amb  les  autoritats  competents,  en  funció             
de   l'evolució   de   l'epidèmia   i   la   seva   incidència   en   l'empresa.  
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8.3. MESURES   ORGANITZATIVES  
 
Desenvolupar  plans  específics  per  afrontar eventuals  escenaris  d'augment  de  les           
baixes  laborals  del  personal  i/o  possibles  episodis  d'increment  del  risc  de            
transmissió  en  els  centres  de  treball,  agilitant  els  processos  de  mobilitat,            
l'establiment  de  torns,  la  redistribució  de  tasques  i/o  la  promoció  del  teletreball,             
en  cas  necessari.  Permetre  la  tornada  escalonada per  nivells  de  prioritat  en             
l'ac�vitat,  i  segons  l'existència  de  personal  pertanyent  als  col·lec�us  vulnerables,           
intentant  mantenir  o  combinar  l'ac�vitat  presencial  amb  el  treball  a  distància            
mentre  sigui  possible.  Flexibilitzar  els  horaris d'entrada  i  sor�da  per  evitar  la             
concurrència   de   persones,   en   la   mesura   que   sigui   possible.   
 
Garan�r  en  tot  moment  el  manteniment  d'una distància  de  seguretat           
d'aproximadament   2   metres:  
 
▪ Aprovar  procediments  d'actuació  per  a  minimitzar  el  contacte  estret,  tant  entre            

el  personal  de  l'empresa  (accessos  i  sor�des,  ascensors,  sales  d'actes,  sales  de             
reunió,  sales  de  formació,  vestuaris,  dutxes,  magatzems,  cafeteries,  etc.),  com           
respecte   al   públic   que   pugui   concórrer   en   els   seus   centres   de   treball.  

▪ Minimitzar  contacte  entre  les  persones  treballadores,  augmentant  les  distàncies          
entre   elles,   fins   i   tot   modificant   la   disposició   dels   llocs   de   treball   si   fos   necessari.   

▪ Analitzar  la  distribució  i  organització  espacial  (per  exemple,  la  circulació  de            
persones  i  distribució  d'espais  com  a  mobiliari,  prestatgeries,  etc.),  així  com  de             
processos  de  treball,  com  ara  el  treball  en  recintes  i  espais  tancats,  etc.,  per               
garan�r  la  distància  de  seguretat.  A  més,  evitar  concurrència  en  espais  confinats             
o   llocs   tancats   on   no   pugui   assegurar-se   la   separació   mínima.  

▪ Habilitar  zones  de  recepció  de  mercaderies que  respec�n  les  distàncies  de            
seguretat.   

▪ Limita les  reunions  presencials i  en  tot  cas  man�ngues  la  distància  de  seguretat              
de   2   metres,   així   com   les   mesures   higièniques   socials.   

▪ En  totes  les  ac�vitats  respectar  les  noves  distàncies  de  seguretat  interpersonal            
d'aproximadament   2   metres.  

 
Adoptar   mesures   específiques   en    espais   amb   atenció   directa   al   públic :  
 
▪ Definició  d'aforaments  màxims,  habilitació  de  mecanismes  de  control  i          

organització  d'accessos  i  informació  sobre  l'obligatorietat  de  cooperar  en  el           
compliment   d'aquestes   mesures.  

▪ Instal·lació  de  mampares  protectores  transparents  per  mostradors,  zones         
d'atenció  a  empreses  concurrents,  públic,  etc…,  a  manera  de  barrera  que            
garanteixi  la  separació  �sica  necessària  per  a  minimitzar  la  possibilitat  de            
contagi.  

▪ Senyalització  del  paviment  per  evitar  la  invasió  de  les  àrees  més  pròximes  als              
llocs  d'atenció  al  públic  i  establiment  de  línies  de  separació  que  evi�n             
l'acumulació   de   les   persones   que   es   trobin   en   espera.  
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▪ Comptar  amb aprovisionament  suficient  de  material  de  protecció,         
especialment  guants  i  mascaretes,  per  al  personal  quan  així  ho  indiqui  el  servei              
de   prevenció   de   riscos   laborals   i,   molt   concretament,   el   més   exposat.  

 
Estudiar  la  designació  d'una  persona  de  la  Direcció  o  persona  treballadora  per  a              
realitzar  la coordinació  de  les  ac�vitats  excepcionals  de  prevenció  durant  la  crisi             
del  Covid-19 ,  que  sigui  punt  de  referència  per  al  conjunt  del  personal  treballador              
de  l'empresa.  És  important  la  informació  i  par�cipació  de  les  persones            
treballadores.  
 
Registrar  les  accions :  es  recomana  dur  a  terme  un  llibre  o  agenda  de  registre               
d'accions  que  es  prenguin,  especificant  la  data,  l'hora,  les  persones  responsables,            
etc.,  i  guardar  tota  la  documentació  que  pugui  generar-se:  parts  de  neteja,  controls              
externs   de   manteniment,   albarans   de   serveis,   baixes   laborals,   etc.  

 
Establir sistemes  de  treball  a  distància  sempre  que  sigui  possible,  organitzar  i             
implantar   mesures   perquè   es   treballi   des   de   casa.  
 
Estudiar  i  organitzar  els desplaçaments  al  treball  per  a  fomentar  els  viatges  amb              
cotxe   en   solitari   o   en   transport   que   perme�   la   distància   de   seguretat.  
 
Adoptar   mesures   específiques   pel   que   fa   als    horaris   de   treball    per:  

▪           Evitar   aglomeracions   de   persones   en   les   entrades   i   sor�des.  
▪ Reduir  el  nombre  de  persones  treballadores  al  mateix  temps  en  els  llocs  de               
treball   establint   horaris   i   torns   especials.  
▪ Assegurar  la  conciliació  laboral  i  familiar  afegint  flexibilitat  en  les  hores  de              
començament   i   fi   de   la   jornada.   
 

Organitzar  l'ús d'instal·lacions  comunes  (menjadors,  àrees  de  descans  i  sales  de            
reunions,  vestuaris,  serveis,  etc.),  evitant  aglomeracions,  establint  torns  d'ús  si  fos            
necessari.  
 
Garan�r  que  el personal  sensible  i  tot  el  personal  que  mostri  símptomes  com  a               
febre,  tos,  dificultat  respiratòria,  mal  de  coll  o  uns  altres  similars,  no  acudeixi  a               
treballar  romanent  en  els  seus  domicilis.  Aquesta  garan�a  pot  aconseguir-se  amb            
formació,   informació   i   el   compromís   de   les   persones   treballadores.  

 
Eliminar viatges  no  essencials  i  reunions  presencials ,  si  no  fos  possible,  revisar  i              
analitzar  la  necessitat  de  les  mateixes  i,  en  cas  de  considerar-se  necessàries,  veure              
la   possibilitat   de   realitzar-les   de   manera   telemà�ca.  

 
Eliminar   o   reduir   excepte   per   casos   imprescindibles:  
 
▪ L'ús   d'ascensors   i   instal·lacions   auxiliars   no   essencials.  
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▪ La  manipulació  de  mecanismes  d'obertura  de  portes  i  teclats  d'ús  comú            
(mantenir   les   portes   obertes   i   eliminar   l'ús   de   màquines   dispensadores).  

▪ L'ús   de   passamans   en   escales.  
 

Coordinar-se  amb Contractes  i  ETT´s  pel  que  fa  a  les  mesures  adoptades  i              
avaluació   del   risc   del   personal   afectat.   Consultar    punt   7.6.  

 
Veure    annex    Mobilitat   a   centres   i    annex    Mesures   preven�ves   en   lloc   de   treball   
 
 

8.4. MESURES   COL·LECTIVES  
 
Facilitar  els  mitjans  necessaris  perquè  el  personal  pugui adoptar  mesures           
d'higiene   personal    adequades:  
 
▪ Instal·lació  de  cartelleria  i  senyalització  sobre  recomanacions  higièniques  (rentat          

de  mans,  tos  i  esternuts,  distància  social,  etc.)  i,  en  el  seu  cas,  ús  d'EPIS                
(col·locació,   re�rada   i   ges�ó   dels   residus   generats).  

▪ Posada  a  disposició  i  de  fàcil  accés  a  aigua  i  sabó,  solucions  hidroalcohòliques              
(gels   desinfectants)   i   mocadors   d'un   sol   ús.  

▪ Es  col·locarà  dispensador  de  gel  desinfectant  en  aquelles  classes  que  no  �nguin             
lavabo  per  a  rentada  de  mans  amb  aigua  i  sabó.  S'ha  de  tenir  en  compte  que                 
quan  les  mans  tenen  bru�cia  visible  el  gel hidroalcohólico no  és  suficient,  i  és             
necessari   usar   aigua   i   sabó.  

▪ Dotació  de  papereres  amb  tapa  i  obertura  de  pedal  equipades  amb  doble  bossa              
que  pugui  tancar-se  per  a  l'adequada  ges�ó  dels  residus  com  ara  els  EPI  i  la                
resta   del   material   d'un   sol   ús   u�litzat.  

▪ Facilitar   temps   per   a   la   correcta   higiene   de   mans.  
▪ On  sigui  possible  es  posaran  estores  desinfectants  a  l’entrada  del  centre  de             

treball.  
 
Veure    annex    de   senyalització   i   annex   de   Ges�ó   de   residus.  

 
Incrementar  la ven�lació  natural  i  mecànica  dels  espais  de  treball,  programant            
l'obertura  diària  de  les  finestres  i  augmentant  el  volum  de  renovació  d'aire  en  les               
instal·lacions  d'aire  primari  d'aquells  edificis  en  els  quals  resul�  tècnicament           
possible.  
 
Neteja  reforçada  i  exhaus�va  dels  centres  i  els  llocs  de  treball,  així  com  a  l'interior                
dels  vehicles  i  qualssevol  altres  elements  u�litzats  en  el  desenvolupament  de            
l'ac�vitat   laboral,   com   poden   ser:  

 
▪ Desinfecció  periòdica  d'espais  de  treball  com  ara:  equips,  taules,  teclats,  etc…  i             

en   finalitzar   la   jornada   laboral.  
▪ Higiene  de  les  super�cies  de  contacte  freqüent  (poms  de  portes,  baranes,            

botons   d'ascensors,   interruptors   etc.),   assegurant   la   seva   neteja   diària.  

 

XARXA   I   COL·LABORACIÓ   DE   SERVEIS,   S.L.   
Pàgina   38   de   83  

 



/

 

PLA   DE   CONTINGÈNCIA   PRL   –   COVID-19  Edició:   02  02-06-2020  

 

 
Veure    annex    Mesures   higièniques,   de   neteja   i   desinfecció.  

 
Protegir  amb material  d'un  sol  ús  auriculars  telefònics,  micròfons  i  altres  elements             
de  treball  d'ús  compar�t  i  alt  potencial  contagiós  i/o,  en  el  seu  cas,  neteja               
exhaus�va  dels  mateixos  amb  material  d'un  sol  ús  prèvia  i  posterior  a  cada              
u�lització.  
 
U�litzar material  de  treball  diferenciat ,  evitant  compar�r  auriculars,  bolígrafs  i           
altres  elements,  assegurant  en  cas  contrari  una  neteja  exhaus�va  amb  material            
d'un   sol   ús   prèvia   i   posterior   a   cada   ús.  

 
Emprar    controls   telemà�cs    per   subs�tuir   al   control   presencial   humà.  
 
 

8.5. MESURES   INDIVIDUALS  
 
Reforçar  les  mesures  d'higiene personal  en  tots  els  àmbits  de  treball  i  davant  de               
qualsevol   escenari   d'exposició.  
 
Quan  el  personal  treballador  s'incorpori  al  lloc  de  treball ven�lar  la  zona  (despatx              
o   similar)   durant   un   mínim   de   10   minuts.   

 
Abans  d'incorporar-se  al  lloc  de  treball  el  personal  treballador  haurà  de  rentar-se             
les  mans  (sense  anells,  polseres,  rellotges,  etc.)  d'acord  amb  les  recomanacions            
elaborades  pel  Ministeri  de  Sanitat. Desinfectar  teclat,  ratolí,  auricular  del  telèfon  i             
similars   amb   material   d'un   sol   ús   (no   baietes).   

 
Una  vegada finalitzi  la  jornada  de  treball  el  personal  treballador  haurà  de             
rentar-se   les   mans   amb   aigua   i   sabó   o   gel   hidroalcohòlic.   

 
Posar  a  la  disposició  d'equips de  protecció  individual  (mascaretes  higièniques           
UNE  0064-01  o  UNE  0065  i  guants  de  protecció  UNE-EN  ISO  374-5:2016  )  als  llocs                
amb  atenció  directa  al  públic  i  qualssevol  altres  l'ac�vitat  dels  quals  ho             
requereixi.  En  llocs  amb  el  risc  d'exposició  professional  a  COVID-19  (mascaretes            
FFP2  o  FPP3  UNE-EN  149:2001+A1:2010-  i  guants  de  protecció  UNE-EN  ISO            
374-5:2016).  

 
U�litzar  exclusivament  els  equips  de  protecció  individual  en  funció  del  risc  i  com              
úl�ma  mesura  entre  la  persona i  el  risc,  després  d'haver  pres  prèviament  les             
mesures   organitza�ves   i   col·lec�ves   abans   citades.  

 
Mantenir,  emmagatzemar,  u�litzar  i  eliminar  correctament  els  equips  de  protecció           
individual  conforme  a  les  instruccions  del  fabricant/subministrador,  i  observant  els           
criteris   de   neteja   que   s'estableixin   per   les   autoritats   sanitàries   en   cada   moment.  
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Con�nuar  emprant  quan  sigui  necessari  els  equips  de  protecció  individual           
necessaris   per   al   desenvolupament   del   treball   habitual.  

 
 
8.6. FORMACIÓ   I   INFORMACIÓ  

 
S'ha  de  garan�r  que  tot  el  personal  treballador  compta  amb  una  informació  i              
formació   específica   i   actualitzada   sobre   les   mesures   específiques   que   s'implan�n.  
 
Proporcionar canals  de  formació  d'informació en  relació  amb  aquestes  mesures,           
l'ús  correcte  d'equips  de  protecció  individual,  mesures  de  prevenció  de  factors            
psicosocials   de   manera   prioritària   en   aquests   moments.   
 
Col·locar  en  els  centres  de  treball cartells  i  senyalització  que  fomen�  les  mesures              
d'higiene  i  prevenció.  En  l'annex  senyalització  d'aquest  pla  es  recullen  les  diferents             
senyalitzacions  i  cartells  que  es  poden  u�litzar. La  senyalització  amb  la  informació  a             
col·locar  en  el  centre  de  treball  farà  referència  a  les  maneres  de  transmissió  del               
SARS-CoV-2  i  les  mesures  de  prevenció,  ús  obligat  d'ús  d'EPIs,  limitació  de             
l'aforament  dels  establiments  i  senyalització  de  distàncies  interpersonals  superiors          
a   2   m.  
 
És  important  remarcar  la  importància  d'anar adaptant  la  informació  i  la  formació             
en  funció  de  les  mesures  que  vagi  actualitzant  el  Ministeri  de  Sanitat,  a  aquest               
efecte,   es   realitzarà   un   seguiment   con�nu   d'aquestes.  
 
S'informarà   el   personal   treballador   de   les   següents   recomanacions:  

 
▪ Compleix   amb   totes   les   mesures   de   prevenció   que   t'indiqui   el   teu   ocupador.  
▪ Man�ngues   la   distància   interpersonal   (aproximadament   2   metres).  
▪ Evita   la   salutació   amb   contacte   �sic,   inclòs   el   donar   la   mà.  
▪ Renta't  sovint  les  mans  amb  aigua  i  sabó,  o  amb  una  solució  hidroalcohòlica.  És               

especialment  important  rentar-se  després  de  tossir  o  esternudar  o  després  de            
tocar  super�cies  potencialment  contaminades.  Tracta  que  cada  rentat  duri          
almenys   40   segons.  

▪ Evita,  en  la  mesura  del  possible,  u�litzar  equips  i  disposi�us  d'altres            
treballadors.  En  cas  que  sigui  necessari,  augmentar  les  mesures  de  precaució  i,             
si  pots,  desinfectar-los  abans  d'usar-ho.  Si  no  és  possible,  recorda  rentar-te  les             
mans   abans   i   després   de   la   seva   u�lització.  

▪ Cobreix-te  el  nas  i  la  boca  amb  un  mocador  d'un  sol  ús  en  tossir  i  esternudar,  i                  
rebutja'l  a  con�nuació  a  una  galleda  d'escombraries  que  comp�  amb           
tancament.  Si  no  disposes  de  mocadors  empra  la  part  interna  del  colze  per  a  no                
contaminar   les   mans.  

▪ Evita   tocar-te   els   ulls,   el   nas   o   la   boca.  
▪ Facilita  la  feina  al  personal  de  neteja  quan  abandonis  el  teu  lloc,  buidant  el               

màxim   possible.  
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▪ Tira  qualsevol  deixalla  d'higiene  personal  -especialment,  els  mocadors  d'un  sol           
ús-   de   manera   immediata   a   les   papereres   o   contenidors   habilitats.  

▪ Si  comences  a  notar  símptomes,  avisa  als  teus  companys  i  superiors,  extrema             
les  precaucions  tant  de  distanciament  social  com  d'higiene  mentre  es�guis  en  el             
lloc  de  treball  i  contacta  immediatament  amb  el  servei  sanitari  del  servei  de              
prevenció  de  riscos  laborals,  el  teu  metge  d'atenció  primària  o  amb  el  telèfon              
d'atenció   al   COVID-19   de   la   teva   comunitat   autònoma.  

▪ Recordatori  sobre  les  instruccions  rela�ves  a  l'ús  correcte  i  manteniment  de  tots  els              
EPIS.   

 
Formar  al  personal  treballador  sobre  les mesures  de  prevenció  generals  i            
específiques    relacionades   amb   el   Covid19.  
 
Formar  al  personal  treballador  en  l'ús d'equips  de  protecció  individual ,           
especialment   en   la   seva   col·locació   i   re�rada.  
 
Recordar  si  fos  necessari  diverses  vegades  en  la  jornada,  personalment,  mitjançant            
mitjans  telemà�c  o  per  megafonia,  la  necessitat  de  reduir  al  màxim  el  contacte              
mans/cara   i   de   rentar-se   sovint   les   mans.  

 
Veure  annexos  de  Recomanacions per  a  persones  amb  condicions  de  salut  cròniques ,             
Benestar  emocional , Recomanacions  per  a  cuidar  la  salut , Consells  per  al  dia  a  dia  i                
Preguntes   i   respostes   generals   sobre   COVID-19 .   
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9. DEURES   I   OBLIGACIONS.   CONSULTA   I   PARTICIPACIÓ  
 
Mentre  es  man�ngui  ac�va  l'alerta  sanitària  pel  COVID-19,  l'empresa  actuarà  de  manera             
uniforme,  rigorosa  i  transparent,  tenint  en  compte  en  tot  cas  les  següents             
consideracions:  
 

El  personal  treballador  té  drets  de  consulta  i  par�cipació  en  tots  els  aspectes              
relacionats  amb  la  seguretat  i  salut  en  el  treball.  No  obstant  això,  en  les  empreses  que                 
comp�n  amb  representants  del  personal  treballador,  aquestes  consultes  es  duran  a            
terme   amb   aquests   representants.   

 
L'empresari  haurà  de  consultar  al  personal  treballador,  amb  la  deguda  antelació,            
sobre   l'adopció   de   les   decisions   rela�ves,   entre   altres,   a:   

 
▪ La  planificació  i  l'organització  del  treball  a  l'empresa  i  la  introducció  de  noves              

tecnologies.   
▪ L'organització  i  desenvolupament  de  les  ac�vitats  de  protecció  de  la  salut  i             

prevenció   dels   riscos   professionals   a   l'empresa.   
▪ La   designació   del   personal   treballador   encarregat   de   les   mesures   d'emergència.   
▪ Qualsevol  altra  acció  que  pugui  tenir  efectes  substancials  sobre  la  seguretat  i  la              

salut   del   personal   treballador.   
 

En  aquestes  circumstàncies  de  risc  per  contagi  COVID-19  el  personal  treballador  té             
dret  a  ser  informat  directament  dels  riscos  per  a  la  seva  salut  i  seguretat  i  de  les                  
mesures  preven�ves  adoptades,  incloses  les  previstes  per  a  fer  front  a  situacions             
d'emergència.   

 
A  fi  de  controlar  l'expansió  de  l'epidèmia  a  l'empresa  resulta  imprescindible  la             
col·laboració  del  conjunt  del  seu  personal  treballador,  que  haurà  d'aplicar  en  tot             
moment  mesures  higièniques  i  traslladar  a  la  persona  responsable  de  prevenció  de             
riscos   laborals   dins   de   l'empresa   qualsevol   informació   rela�va   a   eventuals   contagis.  

 
L'empresa  adoptarà  immediatament  les  mesures  que  recomanin  en  cada  cas  les            
autoritats  competents,  garan�nt  la  seva  implantació  conforme  als  principis  de           
proporcionalitat,   precaució   i   protecció   de   la   seguretat   i   la   salut   de   les   persones.  

 
L'empresa  man�ndrà  puntualment  informat  al  personal  treballador  de  totes  les           
mesures  adoptades  en  funció  de  l'evolució  de  la  situació  epidemiològica,  tenint  en             
compte  en  tot  cas  les  recomanacions  del  Ministeri  de  Sanitat  i  la  resta  de  les                
autoritats   competents.  

 
Amb  caràcter  general,  l'empresa  lliurarà  informació  precisa  i  transparent  als           
representants  del  personal  treballador  quan  existeixin  en  l'organització,  en  relació           
amb   les   mesures   adoptades   per   a   afrontar   l'alerta   sanitària   pel   COVID-19.  
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L'empresa  informarà  el  personal  de  manera  fefaent,  actualitzada  i  habitual  de  les             
recomanacions  sanitàries  que  han  de  seguir  de  manera  individual  atesa  la  naturalesa             
de   les   seves   tasques,   i   el   nivell   de   riscos   del   seu   lloc   de   treball.  

 
En  compliment  de  les  seves  obligacions  preven�ves  i  d'acord  amb  els  escenaris             
descrits  a  l'APARTAT  6,  l'empresa  establirà  els  mitjans  de  coordinació  necessaris  per             
garan�r  la  protecció  i  prevenció  del  contagi  per  coronavirus  del  personal  de  les              
empreses  externes  contractades  per  l'empresa,  la  prestació  de  la  qual  impliqui  la  seva              
presència   estable   en   les   instal·lacions   de   l'empresa.  

 
Els  períodes  d'aïllament  preven�u  als  quals  eventualment  es  vegi  sotmès  el  personal             
de  l'empresa  com  a  conseqüència  del  COVID-19  seran  considerats  com  a  situació             
d'incapacitat  temporal  derivada  de  malal�a  comuna  (Reial  decret  llei  6/2020  i  Criteri             
4/2020,   Direcció   General   d'Ordenació   de   la   Seguretat   Social).  

 
L'empresa  ha  de  realitzar  una  vigilància  i  seguiment  de  l'execució  correcta  de  les              
mesures   higièniques   i   de   seguretat   dins   de   l'empresa.   
 
L'art.  10.6.  del  Reial  decret  463/2020,  de  14  de  març,  pel  qual  es  declara  l'estat                
d'alarma  per  a  la  ges�ó  de  la  situació  de  crisi  sanitària  ocasionada  pel  COVID-19,               
habilita  al  Ministre  de  Sanitat  per  a  modificar,  ampliar  o  restringir  les  mesures,  llocs,               
establiments  i  ac�vitats  enumerades  en  aquest  ar�cle,  per  raons  jus�ficades  de  salut             
pública.   

 
Els  serveis  de  prevenció  de  riscos  laborals  (SPRL)  estan  cridats  a  cooperar  amb  les               
autoritats  sanitàries,  adaptant  la  seva  ac�vitat  i  recomanacions  amb  l'objec�u  general            
de  limitar  els  contagis  de  SARS-CoV-2.  Atès  que  el  contacte  amb  el  virus  pot  afectar                
entorns  sanitaris  i  no  sanitaris,  correspon  a  les  empreses  avaluar  el  risc  d'exposició  en               
què  es  poden  trobar  les  persones  treballadores  en  cadascuna  de  les  tasques             
diferenciades  que  realitzen  i  seguir  les  recomanacions  que  sobre  el  par�cular  eme�  el              
servei  de  prevenció,  seguint  les  pautes  i  recomanacions  formulades  per  les  autoritats             
sanitàries.   

 
En  quant  a  les  actuacions  de  la  Inspecció  de  Treball  i  Seguretat  Social  en  relació  amb                 
les  mesures  a  adoptar  per  les  empreses  per  prevenir  la  infecció  dels  seus              
treballadors/es  pel  virus  SARS-CoV-2,  indicar  que,  no  procedeix  la  u�lització  pels            
funcionaris  de  la  Inspecció  de  Treball  i  Seguretat  Social  de  la  facultat  de  paralitzar               
treballs,  tasques  o  ac�vitats  per  risc  greu  i  imminent,  si  s'apreciés  l'existència  de  risc               
d'exposició  i  de  contagi  per  incompliment  de  les  mesures  preven�ves  acordades  pel             
Ministeri  de  Sanitat.  Aquesta  facultat  es  podrà  u�litzar  en  el  cas  que  es  constatés               
l'existència,  exclusivament,  de  riscos  laborals  greus  i  imminents  pels  incompliments           
de  la  norma�va  de  prevenció  de  riscos  laborals,  considerats  aïlladament  i  no  en              
concurrència   amb   incompliments   de   les   mesures   preven�ves   sanitàries.   
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10. NORMATIVA   DE   REFERÈNCIA  
 
10.1. DISPOSICIONS   LEGALS  

 
● Llei  orgànica  3/1986,  de  14  d'abril,  de  Mesures  Especials  en  Matèria  de  Salut              

Pública.  
● Llei   14/1986,   de   25   d'abril,   General   de   Sanitat.  
● Llei   31/1995,   de   8   de   novembre,   de   Prevenció   de   Riscos   Laborals.  
● Llei   33/2011,   de   4   d'octubre,   General   de   Salut   Pública.  
● Reial  decret  llei  6/2020,  de  10  de  març,  pel  qual  s'adopten  determinades  Mesures              

Urgents   en   l'Àmbit   Econòmic   i   per   a   la   Protecció   de   la   Salut   Pública.  
● Reial  decret  463/2020,  de  14  de  març,  pel  qual  es  declara  l'estat  d'alarma  per  a  la                 

ges�ó   de   la   situació   de   crisi   sanitària   ocasionada   pel   COVID-19.  
● Reial  decret  llei  8/2020,  de  17  de  març,  de  mesures  urgents  extraordinàries  per  a               

fer   front   a   l'impacte   econòmic   i   social   del   COVID-19.  
● Reial  decret  llei  10/2020,  de  29  de  març,  pel  qual  es  regula  un  permís  retribuït                

recuperable  per  a  les  persones  treballadores  per  compte  d'altri  que  no  pres�n             
serveis  essencials,  amb  la  finalitat  de  reduir  la  mobilitat  de  la  població  en  el               
context   de   la   lluita   contra   el   COVID-19.  

● Reial  decret  llei  13/2020,  de  7  d'abril,  pel  qual  s'adopten  determinades  mesures             
urgents   en   matèria   d'ocupació   agrària.  

● Reial  decret  llei  15/2020,  de  21  d'abril,  de  mesures  urgents  complementàries  per  a              
donar   suport   a   l'economia   i   l'ocupació.  
 
 

10.2. DOCUMENTACIÓ   TÈCNICA  
 

A. Documents   de   preparació   i   resposta   al   brot  
 
● Guia   per   a   la   u�lització   de   tests   ràpids   d'an�cossos   per   a   COVID-19   
● Informació   cien�ficotècnica,   malal�a   per   coronavirus,   COVID-19        
● Procediment   d'actuació   davant   de   malal�a   per   SARS-CoV-2   (COVID-19)       
● Declaració  del  brot  de  SARS-CoV-2  com  una  Emergència  de  Salut  Pública            

d'Importància   Internacional   (ESPII)   per   part   de   l'OMS   31.01.2020   
 

B. Procediments   i   mesures   per   a   la   prevenció   i   el   control   de   la   infecció  
 

● Procediment  per  als  serveis  de  prevenció  de  riscos  laborals  davant  de  l'exposició  al              
SARS-CoV-2   (COVID-19)   

● Nota   interpreta�va   dels   escenaris   de   risc   d'exposició  
● Mesures   Higièniques   per   a   la   prevenció   de   contagis   06.04.2020   
● Llistat  de  virucides  autoritzats  a  Espanya  per  a  ús  ambiental  (PT2),  indústria             

alimentària   (PT4)   i   higiene   humana   (PT1)   
● Coronavirus   i   aigua   de   consum   
● Neteja   i   desinfecció   de   mascaretes   higièniques   reu�litzables   
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● Guia  de  bones  pràc�ques  en  el  centre  de  treball .  Mesures  per  a  la  prevenció  de                
contagis   COVID-19.  

● Preguntes   i   respostes   sobre   COVID .  
● Recomanacions  sobre  l'ús  de  mascaretes  en  la  comunitat  en  el  context  de             

COVID-19  
● Instruccions   per   a   l’organització   de   l’obertura   dels   centres   educa�us  
● Mesures  de  prevenció  e  higiene  davant  la  COVID-19  per  a  la  reapertura  parcial  de               

centres   educa�us   al   curs   2019-2020  
● Departament   d’Educació   

 
C. Criteris   Opera�us  

 
● Criteri  4/2020  sobre  l'aplicació  de  l'ar�cle  cinquè  del  Reial  decret  llei  6/2020,  de  10               

de  març,  pel  qual  s'adopten  determinades  mesures  urgents  en  l'àmbit  econòmic  i             
per   a   la   protecció   de   la   salut   pública.   

● Criteri  Opera�u  núm.  102/2020  Sobre  mesures  i  actuacions  de  la  Inspecció  de             
Treball   i   Seguretat   Social   rela�ves   a   situacions   derivades   del   Coronavirus  

● Actuacions  inspectores  per  denúncies  de  risc  greu  i  imminent  per  a  la  seguretat  i               
salut  dels  treballadors  del  30  de  març  de  2020  de  l'Organisme  Estatal  d'Inspecció              
de   Treball   i   Seguretat   Social  

● Plan   para   la   Transición   hacia   una   nueva   normalidad  
 
D. Servei   de   Prevenció   de   Riscos   laborals  

 
● h�ps://www.preving.com/prevencion-coronavirus/  
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11. ANNEXOS  
 
 
1. Composició   de   la   Comissió   de   Seguiment.   
 
 

NOM   I   COGNOMS  CÀRREC  OBSERVACIONS  
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2. Llistat   de   llocs   de   treball   amb   indicació   de   l'escenari   de   risc   d'exposició   al  
coronavirus   SARS-CoV-2   en   l'entorn   laboral  

 

LLOC  ESCENARI   DE  
RISC  

MESURES  
PREVENTIVES  

EQUIPS   DE  
PROTECCIÓ  

Professorat   infan�l  1   
 
 
 
 

Annex   Tercer  
 
 

5  

Professorat   primària  1  5  

Professorat   ESO   i  
Batxillerat  

1  5  

Administració   /   Direcció  1  5  

Personal   de   cuina  1  5  
Personal   de   Neteja  1  1,2  
 

 
NOTES.  
Escenaris   de   risc:  1.  Baixa  probabilitat  d'exposició,  2.  Exposició  de  baix  risc,  3.           

Exposició   de   risc.  
Mesures   Preven�ves:  S'indica   l'Annex   d'aquest   document   que   és   aplicable.   
Equips   de   protecció:  1.  Protecció  respiratòria,  2.  Guants,  3.  Roba  de  protecció.  4.           

Protecció  ocular.  5. No  necessita :  en  cas  de  no  poder  garan�r            
la  distància  interpersonal  d’aproximadament  2  metres,       
disposar   de   mascareta   higiènica   i   guants  
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3. Mesures   preven�ves   escenari   de   risc   de   BAIXA   PROBABILITAT   D'EXPOSICIÓ  
 
Les  indicades  a  nivell  general  ( Punt  7 , Punt  8  i Annex  5 ).  D'aquestes,  les  que  cal  no                  
oblidar:  
 
Mesures   organitza�ves  
 

Assegurar  la  implantació  i  el  seguiment  de  mesures  d'higiene  en  els  centres  de              
treball.  
● Rentat   freqüent   de   mans:   

- A   l’arribada   al   centre,   abans   del   contacte   amb   els   infants   
- Abans   i   després   d’entrar   en   contacte   amb   els   aliments,   dels   àpats   dels  

infants   i   dels   propis   
- Abans   i   després   d’acompanyar   un   infant   al   WC   
- Abans   i   després   d’anar   al   WC   
- Abans   i   després   de   mocar   un   infant   (amb   mocadors   d’un   sol   ús)   
- Com   a   mínim   una   vegada   cada   2   hores.   

● Assegurar  l'existència  de  dispensadors  de  sabó  líquid  i  paper  per  a  assecat  de              
mans.  Quan  no  hi  hagi  possibilitat  de  rentada  de  mans  amb  aigua  i  sabó,               
proporcionar   un   desinfectant   de   base   alcohòlica.  

● Assegurar   l'existència   de   papereres   recobertes   amb   bosses   d'escombraries.  
● Neteja   exhaus�va   de   les   super�cies.  
En  els  espais  en  els  quals  existeixi  atenció  al  públic,  a  més  de  les  recomanacions                
anteriors,  assegurar  l'existència  de  mocadors  de  paper  d'un  sol  ús  i  de  papereres              
recobertes   amb   bossa   d'escombraries.  
Informar  de  les  mesures  preven�ves  i  limitar  l'aforament  d'accés  a  les  instal·lacions             
(número   màxim,   entrada   d'un   en   un,   files   separades,   etc.).  
Limitar   el   contacte   presencial   i   cara   a   cara:   treball   per   telèfon,   teletreball,   etc.  
 

De   protecció   col·lec�va  
 

Implantar  barreres  �siques  de  separació:  ús  d'intèrfons,  finestretes,  mampares  de           
metacrilat,   cor�nes   transparents,   etc.  
Delimitació   i   manteniment   de   distància   en   mostradors,   finestretes   d'atenció,   etc.  
 

De   protecció   individual  
 

No  és  necessari  l'ús  d'EPI .  Però  sí  recomanable.  No  obstant  això,  en  certes              
situacions  com  ara  la  falta  de  cooperació  d'una  persona  simptomà�ca  o  la  no              
possibilitat  de  mantenir  els  2  metres  de  distància  de  seguretat,  s'indicarà  la             
u�lització   de   protecció   respiratòria.  

 
Formació   i   informació  

Donar   instruccions   per   rentar-se   les   mans   adequadament.  
Difondre   recomanacions   per   prevenir   el   coronavirus.  
Col·locació   d'informació   visual   (cartells,   fullets,   etc.)   en   llocs   estratègics.  
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4. Equips   de   protecció.   
 
La  forma  òp�ma  de  prevenir  la  transmissió  és  u�litzar  una  combinació  de  totes  les               
mesures  preven�ves,  no  sols  Equips  de  Protecció  Individual  (EPI).  L'aplicació  d'una            
combinació   de   mesures   de   control   pot   proporcionar   un   grau   addicional   de   protecció.   
 
La  informació  sobre  Equips  de  Protecció  Individual,  elaborada  amb  l'Ins�tut  Nacional  de             
Seguretat  i  Salut  en  el  Treball,  es  recull  en  el Procediment  per  als  serveis  de  prevenció  de                  
riscos  laborals  davant  de  l'exposició  al  SARS-CoV-2  (COVID-19)  en  els  annexos  II  i  III.               
L'Annex  III  planteja  alterna�ves  i  estratègies  per  a  l'op�mització  de  l'ús  de  mascaretes,              
roba   de   protecció   i   guants.  
 
Generalitats  
Clarificació   dels   diferents   �pus   d'EPI   i   Productes   Sanitaris   
Llistat   de   totes   les   normes   aplicables   a   EPI   i   Productes   Sanitaris    
 
Mascaretes   �pus   EPI  
Mascaretes   �pus   EPI   com   legalitzar-les    
Resolució   de   20   de   març   de   2020    
Procés   de   fabricació   habitual   de   mascaretes   EPIs   
 
Mascaretes   quirúrgiques  
Mascaretes   �pus   producte   sanitari   com   legalitzar-les;   també   crides   quirúrgiques    
Procés   de   fabricació   habitual   de   mascaretes   quirúrgiques   com   a   Producte   Sanitari   
 
Mascaretes   higièniques.   Especificació   UNE   Mascaretes   higièniques   no   reu�litzables  
Especificació   UNE   0064-1   són   les   especificacions   de   les   mascaretes   per   a   adults   
Especificació   UNE   0064-2   són   les   especificacions   de   les   mascaretes   per   a   nens   
Llistat   de   materials   per   a   l'elaboració   d'aquestes   mascaretes   
   Mascareta   desenvolupada   per   Aitex   [PDF]   [1,17   MB]  
  
Especificació   UNE   mascaretes   higièniques   reu�litzables  
Especificació   UNE   mascaretes   higièniques   reu�litzables    
Llistat   de   materials   per   a   mascaretes   higièniques   reu�litzables    
 
Ulleres   de   protecció   i   pantalles   facials  
Ulleres   de   protecció   i   pantalles   facials   -   Informació   Bàsica   
Indicacions   fabricació   pantalles   facials   COVID-19   
 
Roba   de   protecció   
Roba   de   protecció   (EPI)   i   bates   quirúrgiques   (PS)   
 
Guants  
Díp�c   Guants   d'ús   dual   (EPI   i   PS)   
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Generalidades/Tabla_resumen_de_productos_EPI_y_PS_v1.5.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Generalidades/4_listado_normas_sobre_EPI_y_PRODUCTOS_SANITARIOS_v.3.4.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Mascarillas%20tipo%20EPI/2_mascarillas_tipo_EPI_como_legalizarlas_v2.1.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Mascarillas%20tipo%20EPI/5_resolucion_SGIPYME.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Mascarillas%20tipo%20EPI/6_Proceso_de_fabricacion_habitual_de_mascarillas_EPIs_v2.1.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Mascarillas%20quirurgicas/3_mascarillas_tipo_producto_sanitario_como_legalizarlas_v.2.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Mascarillas%20quirurgicas/7_proceso_fabricacion_habitual_mascarillas_quirurgicas_v1.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Mascarillas%20higienicas.%20Especificacion%20UNE%20Mascarillas%20higienicas%20no%20reutilizables/1-Especificacion_UNE_0064-1_mascarillas_higienicas_no_reutilizables.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Mascarillas%20higienicas.%20Especificacion%20UNE%20Mascarillas%20higienicas%20no%20reutilizables/2-Especificacion_UNE_0064-2_mascarillas_higienicas_no_reutilizables_uso_ninos.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Mascarillas%20higienicas.%20Especificacion%20UNE%20Mascarillas%20higienicas%20no%20reutilizables/Listado_de_materiales_para_mascarillas_higienicas_NO_REUTILIZABLES_v.4.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Mascarillas%20higienicas.%20Especificacion%20UNE%20Mascarillas%20higienicas%20no%20reutilizables/mascarillas-desarrollada-por-Aitex.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Mascarillas%20higienicas.%20Especificacion%20UNE%20Mascarillas%20higienicas%20no%20reutilizables/mascarillas-desarrollada-por-Aitex.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Especificacion%20UNE%20Mascarillas%20higienicas%20reutilizables/Especificacion_UNE_0065_mascarillas_higienicas_reutilizables.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Especificacion%20UNE%20Mascarillas%20higienicas%20reutilizables/Listado_de_materiales_para_mascarillas_higienicas_REUTILIZABLES_v.3.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Gafas%20de%20proteccion%20y%20pantallas%20faciales/11_gafas_proteccion_pantallas_faciales_v1.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Gafas%20de%20proteccion%20y%20pantallas%20faciales/12_Indicaciones_fabricacion_pantallas_faciales_COVID-19-07.04.20.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Ropa%20de%20proteccion/10_ropa_de_proteccion_y_batas_quirurgicas_informacion_basica_v1.2.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Guantes/13_Diptico_Guantes_de_uso_dual_EPI_y_PS_2019.pdf
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5. Mesures   de   protecció   i   prevenció   per   a   l’alumnat,   personal   docent   i   no  
docent  

 
És  necessari  difondre  entre  el  personal  treballador  els  protocols  i  els  nous  procediments              
i   mesures   a   aplicar   per   tal   d’evitar   el   risc   de   contagi.   
Es  tracta  de  les  mesures  més  efec�ves  per  a  preservar  la  salut  dels  infants  així  com  del                  
personal  docent  i  no  docent.  L’escola  representa  una  bona  oportunitat  per  a  incorporar              
alguns  aprenentatges  rela�us  a  l’educació  per  a  la  salut,  adequant-los  al  nivell  de              
comprensió   i   les   capacitats   de   cada   infant   (OMS,   2020).   
En   els   infants   més   grans:   

Cal  reforçar  conductes  saludables,  quan  sigui  possible.  Tossir  i  esternudar  al            
colze.   Es   poden   u�litzar   ninots   o   la   imitació   per   exemplificar-ho.   
Per  a  treballar  i  entrenar  el  rentat  de  mans  es  poden  u�litzar  cançons  de  20                
segons   de   durada.   
El  distanciament  �sic  es  pot  treballar  en  els  infants  més  grans  amb  exemples              
senzills   (“es�rant   les   ales”)   o   marcant   l’espai   amb   objectes   o   gomets.   
U�lització   correcta   de   les   mascaretes.   

 
És  convenient  disposar  de  cartells  i  infografies  recordant  la  importància  de  seguir  les              
mesures  de  prevenció,  sobre  tot  el  rentat  de  mans,  el  distanciament  �sic  i  la  u�lització                
correcta   de   la   mascareta.  

 
a) Distanciament   �sic   

Es  tracta  d’una  de  les  mesures  més  importants  per  evitar  la  transmissió  del  virus.  L’OMS                
recomana  una  distància  �sica  superior  a  1  metre.  Es  proposa  que  els  infants  disposin               
d’un  espai  d’uns  4  m2  .  Això  implica  mantenir  una  distància  aproximada  de  2  metres                
entre  les  persones  als  centres  educa�us,  superior  al  recomanat.  Per  a  facilitar  aquest              
distanciament  resulta  imprescindible  disminuir  el  nombre  d’infants  per  aula  i  mantenir            
grups  reduïts  i  estables.  Aquesta  mesura  també  ajudarà  a  la  traçabilitat.  Es  recomana              
que  el  professorat  i  el  resta  de  personal  en  contacte  amb  cada  grup  d’alumnes  sigui                
sempre  el  mateix.  Així  si  apareix  un  cas  el  nombre  de  persones  amb  contacte  estret  és                 
limitat.   
En  la  mesura  del  possible,  s’evitaran  els  espais  compar�ts,  els  canvis  d’aula  i              
desplaçaments  per  l’interior  del  centre.  Les  entrades  i  sor�des  del  centre  es  faran  de               
manera  esglaonada,  en  intervals  de  15-20  minuts  i  mantenint  la  distància  per  evitar              
aglomeracions.  El  personal  del  centre  serà  responsable  de  vigilar  el  compliment            
d’aquestes  distàncies.  Es  recomana  que  pares  i  mares  no  accedeixin  a  l’interior  del              
recinte   escolar.  

 
b) Rentat   de   mans   

Es  tracta  de  les  mesures  més  efec�ves  per  a  preservar  la  salut  dels  infants  així  com  del                  
personal  docent  i  no  docent.  Sobre  l’ús  de  guants  salut  publica  manifesta  que  sovint               
comporta  una  falsa  sensació  de  protecció  enfront  del  contacte  amb  el  nou  coronavirus.              
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Un  ús  inadequat  dels  guants  pot  incrementar  el  risc  de  contacte  i,  en  conseqüència,  de                
contagi,   per   tant   cal   potenciar   la   higiene   de   mans.   
En   infants   i   adolescents,   es   requerirà   rentat   de   mans:   

- A   l’arribada   i   a   la   sor�da   del   centre   educa�u  
- Abans   i   després   dels   àpats   
- Abans   i   després   d’anar   al   WC   (infants   con�nents)  
- Abans   i   després   de   les   diferents   ac�vitats   (també   de   la   sor�da   al   pa�)   
-  
c) Mascaretes   

 
Segons  l’OMS,  la  recomanació  d´ús  de  mascaretes  està  subjecte  a  les  normes  establertes              
per  cada  país.  Considerant  els  diferents  grups  d’edat,  les  recomanacions  serien  les             
següents:  
 
 
Col·lec�u  Indicació  Tipus   de   mascareta  
2n   Cicle   Educació   Infan�l  
(3-6   anys)  

No   indicada   en   general.   A  
par�r   de   5   anys   i   si   hi   ha  
dificultat   per   fer   complir   les  
mesures   de   distanciament  
caldria   indicar-la.   
 

Higiènica   amb   compliment  
norma   UNE   
 

Educació   primària   (6-12  
anys)   

 
Indicada.   Quan   es  
compleixin   mesures   
òp�mes   de  
distanciament   i  
ven�lació   d’espais,  
se’n   podrà   prescindir.   
 

 

 

Higiènica   amb   compliment  
norma   UNE   
 

Educació   secundària   (12-16  
anys)   
Batxillerat   i   CFP   (16-18  
anys)   

No   indicada   en   general   i   si  
hi   ha   dificultat   per   fer  
complir   les   mesures   de  
distanciament   caldria  
indicar-la.   
 

Higiènica   amb   compliment  
norma   UNE   
 

Personal   docent   i   no  
docent   

Indicada   
 

Higiènica   amb   compliment  
norma   UNE   
 

 
Pel   cas   que   hi   hagi   moments   en   què   es   faci   di�cil   complir   la   mesura   de   distanciament   cal  
que   els   alumnes   assisteixin   al   centre   amb   mascareta   higiènica.   
Cal   seguir   les   normes   per   a   la   seva   correcta   col·locació   i   enre�rada .  
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6. Informació   a   Contractes   per   la   ges�ó   del   Coronavirus   per   a   CAE.  
 

 
A  causa  de  la  situació  actual  vinculada  a  la  propagació  del  Covid-19,  per  a  accedir  als  centres  de  treball,  en                     
aplicació  al  Pla  de  Con�ngències  establert  a  aquest  efecte  i  d'acord  amb  les  recomanacions  de  les                 
autoritats  sanitàries,  els  informem  sobre  la  necessitat  de,  prèviament  a  l'accés,  llegeixin  les  següents               
indicacions   i   signin   la   declaració   que   s'acompanya:  
 

● NO  haver  �ngut  contacte  en  els  úl�ms  14  dies  amb  persones  amb  infecció  confirmada  pel  virus                 
Covid-19   o   en   espera   de   resultats   de   la   prova   de   confirmació;  

● NO   tenir   símptomes   de   grip,   dificultat   per   a   respirar,   gastroenteri�s,   disenteria,   vòmits.  
● NO   tenir   febre   (més   de   37,5   °C)   ni   haver-la   �ngut   en   les   úl�mes   24   hores.  

 
Si,  per  contra,  es  troba  en  alguna  de  les  situacions  descrites  anteriorment  o  té  sospites  de  poder  trobar-se,                   
NO   podrà   accedir   a   les   instal·lacions   de   l'empresa.  
 
Si  no  hi  ha  hagut  cap  de  les  circumstàncies  anteriors,  durant  la  seva  estada  en  els  centres  de  treball  de                     
l'empresa   haurà   de   mantenir   una   bona   higiene   de   mans   i   higiene   respiratòria,   això   és:   
 

● Tapar-se  la  boca  i  nas  en  tossir  o  esternudar  amb  mocadors  d'un  sol  ús  o  amb  la  màniga  interior                    
de   la   camisa.  

● Rentar-se  les  mans  després  del  contacte  amb  les  secrecions  respiratòries  i  amb  freqüència  amb               
aigua  i  sabó  durant  almenys  20  segons.  Fer  servir  un  desinfectant  per  a  mans  a  base  d'alcohol  si                   
no   hi   ha   aigua   i   sabó   disponibles.  

● Evitar   en   la   mesura   del   possible   el   contacte   de   les   mans   amb   els   ulls,   el   nas   i   la   boca.  
 
Sr./Sra._____________________________________________________empleat/a  de  l’empresa    
_____________________________________________amb  DNI/NIF_______________ha  rebut,    
llegit,  comprès  el  con�ngut  d'aquest  document,  comprometent-se  a  complir  les  indicacions            
anteriors,  confirmant  que  no  es  donen  cap  de  les  circumstàncies  del  primer  apartat  i  es                
compromet,  en  cas  de  canviar  aquesta  situació  o  tenir  sospita  d'haver  canviat,  a  informar               
immediatament  el  seu  superior  jeràrquic  directe  i  a  la  persona  responsable  de  la  prevenció  de                
riscos   laborals   a   l'empresa   abans   de   realitzar   un   nou   accés.   
 
Les  dades  facilitades  s'incorporen  al  tractament  de  la  qual  és  responsable  l'empresa,  la  finalitat  de  la  qual  és  salvaguardar,  a  més  de  la                        
seva  pròpia  salut,  la  de  la  resta  del  personal  treballador  del  centre  de  treball,  perquè  es  puguin  adoptar  les  mesures  oportunes.                      
Finalitat  basada  en  el  compliment  d'una  obligació  legal.  Les  seves  dades  personals  es  man�ndran  en  tant  es  man�ngui  la  relació                     
laboral,  així  com  pels  terminis  establerts  en  norma�va  aplicable  per  atendre  possibles  responsabilitats.  Pot  exercitar  els  seus  drets                   
d'accés,  rec�ficació,  supressió  i  portabilitat  de  les  seves  dades,  de  limitació  i  oposició  al  seu  tractament,  així  com  a  no  ser  objecte  de                        
decisions   basades   únicament   en   el   tractament   automa�tzat   de   les   seves   dades,   quan   siguin   procedents,   davant   l'empresa.  
 
Acuso  rebut  de  la  informació  facilitada  En  ______________________  a  ________de  _______________  del             
202_  
 
Signat:__________________________________  
 
Per  a  més  informació  sobre  aquest  tema  poden  consultar  les  recomanacions  del  Ministeri  de  Sanitat                
d'Espanya:     www.mscbs.gob.es  
 
S'adjunten   mesures   preven�ves   a   adoptar   en   els   centres   de   treball   de   l'empresa.  
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MESURES   PREVENTIVES   DAVANT   DEL   CORONAVIRUS   (COVID-19)  
 
1. Prèviament   a   la   seva   entrada:  

▪ Es  podrà  prendre  la  temperatura  de  la  persona  treballadora  i  confirmar  que  té              
menys   de   37,5   °C   o,   en   cas   contrari   no   podrà   accedir.  

▪ S'haurà   de   rentar   les   mans   amb   gel   desinfectant.  
▪ Verificar   que   porta   amb   si   els   EPIs   extraordinaris,   guants   i   mascareta.  

 
2. Durant   els   treballs   s'hauran   d'extremar   les   mesures   d'higiene:  

▪ Rentar-se  les  mans  sovint  amb  aigua  i  sabó  o  gel  desinfectant  situats  a  les               
diferents   àrees   de   la   planta.  

▪ Cobrir-se  el  nas  i  boca  amb  l'avantbraç  o  mocador  d'un  sol  ús  a  l’esternudar  i                
tossir,   llençant-lo   a   les   escombraries   després   del   seu   ús.  

▪ Evitar   tocar-se   els   ulls,   nas   i   boca  
▪ No   compar�r   objectes   personals   (bolígrafs,   telèfons   mòbils,   etc.)  

 
3. Prohibit  contacte  directe  amb  qualsevol  persona  del  centre  de  treball  (encaixada            

de  mans,  abraçades,  etc.),  intentant  mantenir  una  distància  d'almenys  2  m,            
incloent  les  reunions  (disposició  en  ziga-zaga).  En  les  situacions  en  les  quals  no  es               
pugui  complir  amb  la  distància  de  seguretat  de  2m  s'haurà  de  fer  ús  de  mascareta                
higiènica.  En  cas  d'haver  de  tocar/manipular  equips,  instal·lacions  (inclosos  poms           
de   portes,   baranes...)   farà   servir   guants.  

 
4. En  la  mesura  del  possible,  evitar  l'intercanvi  de  documentació  �sica,  fent  servir             

alterna�ves   telemà�ques.  
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7. Senyalització   i   cartelleria.   
 
Cartelleria:   Com   puc   saber   si   puc   anar   al   meu   lloc   de   treball  
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Cartelleria:   Hàbits   saludables   Coronavirus   (COVID-19)  
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Cartelleria:   Higiene   de   mans  
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Cartelleria.   Com   posar-se   i   treure’s   la   mascareta   de   protecció   respiratòria  
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Cartelleria.   Com   treure’s   uns   guants  
 

 
 
Senyalització   aforament   màxim   de   persones  

 

 
 
Senyalització   d'ús    obligatori   d'equips   de   protecció  

 

                      
 

Senyalització   terra  

 

 

XARXA   I   COL·LABORACIÓ   DE   SERVEIS,   S.L.   
Pàgina   58   de   83  

 



/

 

PLA   DE   CONTINGÈNCIA   PRL   –   COVID-19  Edició:   02  02-06-2020  

 

8. Mesures   preven�ves   en   llocs   de   treball.  
 
Cal  assegurar  que  la  distància  interpersonal  està  garan�da  en  les  zones  comunes  i,  en               
qualsevol   cas,   han   d'evitar-se   aglomeracions   de   personal   en   aquests   punts.  
 
S'haurà  de  calcular  l'aforament  màxim  permès  en  cadascuna  de  les  estades/sales  del             
centre  de  treball,  tenint  en  compte  les  dimensions  de  cadascuna  d'elles,  la  ubicació  i               
dimensió  del  mobiliari,  equips  de  treball,  etc.  i  la  distribució  i  dimensions  dels  llocs  de                
treball.  Això  haurà  d'aplicar-se,  també,  a  les  àrees  d'ús  comú  (entrada/sor�da,  vestuaris,             
lavabos,  menjadors,  passadissos,  etc.)  i  a  aquelles  circumstàncies  en  què  sigui  necessari             
que   persones   alienes   a   l'organització   accedeixin   a   les   instal·lacions   d'aquesta.  
 
Quan  es  trac�  de  locals  amb  afluència  de  públic  s'adoptaran  mesures  organitza�ves             
perquè  man�nguin  la  distància  social  recomanada  amb  el  personal  treballador  i,  si  pot              
ser,  entre  els  propis  clients.  En  aquest  sen�t,  cal  remarcar  que  limitar  l'aforament  és  una                
mesura  imprescindible,  però  han  d'adoptar-se  altres  addicionals  per  a  controlar  que,  una             
vegada  en  l'establiment,  els  clients  no  es  concentrin  en  una  determinada  àrea  del  mateix               
sense  mantenir  l'esmentada  distància  social.  Quan  no  sigui  possible,  s'habilitaran           
mecanismes   de   control   d'accés   a   les   entrades.  
 
En  tot  cas,  s'ha  d'evitar  la  realització  d'ac�vitats  que  impliquin  aglomeracions  de             
persones.  
 
Vies   de   circulació  
 
S'establiran  vies  de  circulació  interiors,  definint  i  assenyalant  els  i�neraris  a  seguir             
(preferiblement  de  sen�t  únic  per  evitar  encreuaments  de  persones)  a  fi  de  mantenir  la               
distància  social  recomanada  tant  entre  aquells  que  es�guin  transitant  per  aquestes  vies             
com   amb   aquells   que   es   trobin   situats   en   els   seus   llocs   de   treball.  
 
Si  les  dimensions  de  la  via  no  permeten  adoptar  la  mesura  anterior,  establir  un  sen�t                
únic  per  a  cada  via  de  circulació  sempre  que  hi  hagi  una  via  per  a  recórrer  el  mateix                   
i�nerari   en   sen�t   contrari.  
 
Llocs   de   treball   està�c  
Quan  el  �pus  d'ac�vitat  que  realitzi  el  personal  treballador  ho  perme�  (per  exemple:              
tasques  d’oficina),  es  podrà  acotar  i  senyalitzar  (amb  pintura,  cintes  o  adhesius,  elements              
d'abalisament,  mobiliari,  etc.)  l'àrea  o  espai  concret  que  aquest  ocupa  durant  l'execució             
de  les  seves  tasques.  A  par�r  dels  límits  de  l'àrea  que  s'hagi  acotat  per  a  cada  lloc  de                   
treball,  s'establirà  una  distància  de  2  metres  en  tots  els  sen�ts  de  manera  que  es                
man�ngui  aquesta  distància  amb  un  altre  personal  i/o  vies  de  circulació  des  de  qualsevol               
dels  punts  en  els  quals  pugui  situar-se  el  personal  treballador  durant  l'execució  de  les               
seves   tasques.  
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A   aquest   efecte,   podria   ser   necessari   realitzar   determinats   ajustos   com,   per   exemple:  
 

Reubicació   dels   llocs   de   treball   i/o   mobiliari.  
Disminució  del  nombre  de  persones  presents  per  torn  a  les  estrictament            
necessàries.  
Major   nombre   de   torns,    però   amb   menor   nombre   de   treballadors.  
Reassignació   de   tasques.  
Modificació   de   la   velocitat   de   la   producció.  

 
Llocs   de   treball   dinàmic  
 
Quan  l'ac�vitat  que  realitzi  el  personal  treballador  no  perme�  acotar  i  senyalitzar  una              
àrea  o  espai  concret  (per  exemple:  personal  de  neteja,  manteniment,  magatzem,  etc.),             
perquè  l'execució  de  les  seves  tasques  requereix  con�nus  desplaçaments  dins  d'una            
mateixa  zona  o  a  diferents  zones  del  centre  de  treball,  es  valorarà  l'adopció  de  mesures                
organitza�ves   com   les   següents:  
 

Minimitzar  el  nombre  de  persones  que  accedeixin  a  una  mateixa  zona  al  mateix              
temps.  
Organitzar  i  planificar,  amb  suficient  antelació,  les  ac�vitats  que  s’hagin  de  realitzar             
en  aquestes  zones  espaiant-les  en  el  temps  i  en  l'espai,  en  la  mesura  del  possible,                
per   a   minimitzar   la   concurrència.  
Assignar  zones  específiques  a  cada  persona  treballadora,  de  manera  que  sigui            
responsable   de   dur   a   terme   totes   les   tasques   o   ac�vitats   a   la   mateixa.  
  Assignar   horaris   específics   per   a   cada   ac�vitat   i   persona   treballadora.  

 
Lavabos  

 
Col·locar   les   següents   indicacions:  
 

Evita   aglomeracions.   Entra   i   surt   de   manera   esglaonada.  
Evita   tocar-te   la   cara   especialment   els   ulls,   el   nas   i   la   boca.  
Renta't   les   mans   a   l’entrar   /   sor�r   de   l’inodor,   amb   aigua   i   sabó   o   gel   hidroalcohòlic.  
Eixuga't   les   mans   amb   paper   d'un   sol   ús   i   tanca   l'aixeta   amb   ell   abans   de   llençar-lo.  
Man�ngues  la  porta  oberta,  sempre  que  sigui  possible  per  assegurar  la  renovació             
d'aire.  
Recorda!   Man�ngues   net   el   bany   i   la   resta   de   les   zones   comunes.  

 
Vestuaris  
 
Cal  preveure  l'organització  dels  espais  i  la  higienització  dels  vestuaris  per  deixar  a  la               
disposició  del  personal  treballador  llocs  per  a  l'emmagatzematge  de  la  roba  de  treball  i               
garan�r-los   condicions   higièniques   sanitàries   adequades.   
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Si  la  distància  interpersonal  inferior  a  dos  metres  no  pot  ser  garan�da  per  restriccions               
�siques  d'espai,  es  recomanarà  que  el  personal  treballador  vingui  ja  ves�t  amb             
l'uniforme   de   treball   des   del   seu   domicili   sempre   que   sigui   possible.   
A  les  dutxes  col·lec�ves,  quan  s'es�guin  u�litzant,  deixar  un  espai  lliure  entre  l'una  i               
l'altra  de  manera  que  només  puguin  ser  u�litzades  les  dutxes  amb  un  buit  de  separació.                
Amb  aquesta  mesura  garan�m  el  tema  de  la  distància  de  seguretat.  Es  pot  valorar  fer                
també  entrades  esglaonades  als  vestuaris  (en  grups  reduïts)  per  minimitzar  els            
contactes.  
 
Reforçar  la  neteja  en  aquestes  zones,  en  par�cular:  bancs,  cadires,  penjadors,  pisos,             
tapes,   manetes,   dutxes,   banys   i   piques   amb   solucions   desinfectants.  
 
Guardar  la  roba  de  carrer  dins  de  la  taquilla  en  bosses  de  plàs�c  perquè  no  hi  hagi                  
contacte   entre   la   roba   de   carrer   i   la   de   treball.  
 
Col·locar   les   següents   indicacions:  

 
Evita   aglomeracions.   Entra   i   surt   de   manera   esglaonada.  
Distància   mínima   interpersonal   de   2m   si   no   fas   servir   mascareta   higiènica.  
Evita   tocar-te   la   cara   especialment   els   ulls,   el   nas   i   la   boca.  
Renta't   les   mans   a   l’entrar   /   sor�r   del   vestuari   amb   aigua   i   sabó   o   gel   hidroalcohòlic  
Eixuga't   les   mans   amb   paper   d'un   sol   ús   i   tanca   l'aixeta   amb   ell   abans   de   llençar-lo.  
Deixa  la  porta  oberta  un  cop  t'hagis  canviat  de  roba  per  a  assegurar  la  renovació                
d'aire.  

 
Menjadors,   sales   de   cafè,   zones   de   vending   
 
Tractar  de  la  no  obertura  de  menjadors  d'empresa,  o  si  això  no  és  possible,  mesures  per                 
assegurar  que  es  respecten  distàncies  i  es  minimitza  el  risc  de  contagi  per  contacte  amb                
fomites.  
 
S'haurà  de  regular  l'ús  de  les  sales  de  menjador,  sales  de  descans/entrepà  i  sales  de  cafè,                 
establint  l'aforament  de  les  mateixes  que  perme�  guardar  les  obligacions  generals  i             
especialment   la   distància   de   2   metres.  
 
Per   a   assegurar   això,   podran   adoptar-se   mesures   com:  
 

Es  pot  augmentar  els  torns  de  menjar,  el  nombre  de  pauses,  alternar  les  mateixes,               
etc.  perquè  durant  les  mateixes  coincideixi  el  menor  nombre  possible  de  persones.             
Això   pot   comportar   l'ajust   temporal   de   la   seva   durada.  
Designar  persones  que  controlin  que  es  respecta  l'aforament  màxim  de  les  sales  en              
aquests   horaris.  
Re�rar  les  cadires  en  núm.  suficient  per  assegurar,  amb  les  que  queden,  que  es               
respecten   els   2   metres   de   distància.  
En  els  menjadors  en  els  quals  hi  hagi  autoservei,  cada  treballador  hauria  de  servir-se               
preferentment   amb   els   seus   propis   coberts.  
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Que   els   coberts   es�guessin   ja   enfundats   i   evitem   que   l'usuari   els   toqui.  
On  hi  hagi  personal  que  serveixi  els  menjars,  haurien  de  disposar-se  de  manera  que               
durant  el  servei  es  puguin  mantenir  els  dos  metres  entre  el  treballador  i  la  persona                
que  li  serveix.  Si  no  és  possible,  col·locar  pantalles  transparents  entre  els  uns  i  els                
altres  (pantalles  de  metacrilat,  amb  un  plàs�c  penjat  del  sostre  que  arribi  fins  a               
l'altura   de   les   boques   de   tots   dos   seria   suficient).  
Protegir  el  menjar  de  les  possibles  secrecions  involuntàries  tant  del  treballador  com             
del   que   li   serveix.  
Col·locar  senyals  a  terra,  amb  cinta  adhesiva  o  similar,  per  assegurar  que  es              
respecten  els  2  m.  en  llocs  on  és  previsible  que  pugui  haver-hi  cues  (màquines  de                
vending   i   cafè,   microones,   autoservei...).  
En  les  màquines  de  vending  i  cafè,  col·locar  cartells  que  recordin  la  rentada  de  mans                
abans   i   després   de   prémer   els   botons.  
La  neteja  de  botoneres  de  màquines  de  vending  i  cafè,  taules,  manetes,  ha  de  ser                
extremada,   idealment   després   de   cada   torn   de   menjar   i   abans   del   següent.  

 
Col·locar   les   següents   indicacions:  

 
Evita   aglomeracions.   Entra   i   surt   de   manera   esglaonada.  
Distància   mínima   interpersonal   de   2m   si   no   fas   servir   mascareta   higiènica.  
Man�ngues   protegits   els   aliments   amb   film   o    tuppers .  
Man�ngues   neta   la   zona   de   menjador   que   hagis   u�litzat   i   objectes   d'ús   comú.  
Evita   tocar-te   la   cara   especialment   els   ulls,   el   nas   i   la   boca.  
Renta't  les  mans  a  l’entrar  /  sor�r  del  menjador  amb  aigua  i  sabó  o  gel                
hidroalcohòlic.  
Eixuga't   les   mans   amb   paper   d'un   sol   ús   i   tanca   l'aixeta   amb   ell   abans   de   llençar-lo.  
Deixa   la   porta   oberta   una   vegada   hagis   acabat   per   a   assegurar   la   renovació   d'aire.  

 
Sales   de   reunions/formació  
 
Organitzar  la  distribució  del  menjador  de  manera  que  es  pugui  mantenir  la  distància              
interpersonal   mínima   de   2   metres.  
 
Col·locar   les   següents   indicacions:   
 

Evita   aglomeracions.   Entra   i   surt   de   manera   esglaonada.  
Distància   mínima   interpersonal   de   2m   si   no   fas   servir   mascareta   higiènica.  
Evita   tocar-te   la   cara   especialment   els   ulls,   el   nas   i   la   boca.  
Renta't  les  mans  a  l’entrar  /  sor�r  del  menjador  amb  aigua  i  sabó  o  gel                
hidroalcohòlic.  
Eixuga't   les   mans   amb   paper   d'un   sol   ús   i   tanca   l'aixeta   amb   ell   abans   de   llençar-lo.  
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9. Mobilitat   a   centres   i   ges�ó   d'entrades   i   sor�des  
 
Mobilitat   a   centre   de   treball  
 
Prioritzar  les  opcions  de  mobilitat  que  millor  garanteixin  la  distància  interpersonal            
d'aproximadament  2  metres.  Per  aquesta  raó,  és  preferible  en  aquesta  situació  el             
transport   individual.  
 
Desplaçaments  caminant,  amb  bicicleta  o  moto,  no  és  necessari  que  por�s  mascareta             
higiènica.   Guarda   la   distància   interpersonal   quan   vagis   caminant   pel   carrer.  
 
En  els  desplaçaments  en  turisme,  extrema  les  mesures  de  neteja  del  vehicle  i  evita  que                
viatge  més  d'una  persona  per  cada  fila  de  seients  i  en  diagonal,  mantenint  la  major                
distància  possible  entre  els  ocupants.  Intentar  tocar  el  mínim  de  super�cies  possibles  i              
no   et   toquis   la   cara.  
 
En  taxi  o  un  VTC,  només  ha  de  viatjar  una  persona  per  cada  fila  de  seients  mantenint  la                   
major   distància   possible   entre   els   ocupants.  
 
En  els  viatges  amb  autobús,  en  transport  públic  o  autobús  de  l'empresa,  metro  o  tren                
guarda  la  distància  interpersonal  amb  els  teus  companys  de  viatge.  En  el  cas  dels               
autobusos  públics,  personal  conductor  vetllarà  perquè  es  respec�  la  distància           
interpersonal.  És  recomanable  u�litzar  una  mascareta  higiènica,  no  mèdica,  si  vas  en             
transport   públic.  
 
Ges�ó   d'entrades   i   sor�des  
 
Les  tasques  i  processos  laborals  s’  han  de  planificar  de  manera  esglaonada  perquè  el               
personal  treballador  pugui  mantenir  la  distància  interpersonal  d'aproximadament  2          
metres,  tant  en  l'entrada  i  sor�da  al  centre  de  treball  com  durant  la  permanència  en                
aquest.  
 
Es  col·locarà  dispensador  de  gel  hidroalcohòlic  a  l'entrada  per  a  la  desinfecció  de  les               
mans  abans  d'accedir  al  centre  de  treball  i  abans  de  fer  ús  dels  sistemes  de  control                 
d'accés   (sistemes   de   fitxatge,   torns...).  
 
S’ha  de  senyalitzar  l'ús  obligatori  de  gel  hidroalcohòlic  i  cartell  de  com  netejar-se  les               
mans   amb   un   gel   alcohòlic.  
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Mesures   de   control   d'accés  
 
Aquestes  mesures  no  són  obligatòries,  per  a  la  seva  implantació  es  recomana  que  es  faci                
amb  el  consen�ment  dels  representants  del  personal  treballador  i  que  es  defineixin  les              
persones   concretes   que   la   duran   a   terme   i   a   qui   de   l'empresa   informaran.   
 

- Possibilitats  de  mesuraments  de  temperatura  corporal  a  distància  en  les           
incorporacions  als  centres .  Com  una  mesura  complementària,  no  obligatòria  ni           
absoluta,  atès  que  no  és  precisa  ni  concloent  (termòmetre  sense  contacte,            
escàners  tèrmics).  S’ha  de  tenir  en  compte  el Comunicat  de  la  AEPD  en  relació  a                
la  presa  de  temperatura  per  part  de  comerç,  centres  de  treball  i  altres              
establiments.  

- Realització  prèvia  i  periòdica  de  test  ràpids  als  treballadors  (valoració  estat            
immunològic).  Aquesta  mesura  és  també  complementària,  i  exigeix  el          
manteniment  de  les  normes  d'higiene  i  allunyament,  ja  que  el  fet  de  sor�r              
nega�u  en  aquesta  prova  indica  que  la  persona  no  està  infectada  en  aquest  just               
instant,   però   pot   infectar-se   als   cinc   minuts   següents…   

- Valoració  de  presència  de  símptomes  generals  o  específics  (qües�onari          
autoaplicat:  presenta  febre,  tos  o  dificultat  respiratòria)  o  en  cas  temperatura            
superior  a  37,5  °C  o  presència  de  símptomes  (febre,  tos  o  dificultat  respiratòria)              
s'actuarà  com  s'indica  en  l'apartat  de  mesures  davant  la  “sospita”  d'un  possible             
cas.  
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Declaració  responsable  per  als  treballadors  per  compte  aliè  per  a  desplaçaments  al  lloc              
de   treball   per   efectuar   la   seva   prestació   laboral,   professional   o   empresarial.  

 

Sr./Sra.  ,  amb  DNI  ,  actuant  com  a         
representant   de   l'empresa/empresari   

(NIF:                     ).   

Dades   de   contacte   de   l'empresa/empresari:   

–   Domicili:   

–   Telèfon:   

–   Correu   electrònic   

 

Declara   responsablement:   

Que   Sr./Sra.   

amb  DNI  és  treballador/a  d'aquesta  empresa/empresari  i  ha  de  dur           
a  terme  desplaçaments  al  lloc  de  treball  per  efectuar  la  seva  prestació  laboral,              
professional   o   empresarial.  

 

Per  deixar-ne  constància  a  l'efecte  de  facilitar  els  trajectes  necessaris  entre  el  seu  lloc  de                
residència   i   el   seu   lloc   de   treball.   

En                                a        de   202                           _  

 

 

 

  Signat:   
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10. Recomanacions   per   persones   amb   condicions   de   salut   cròniques  
 

Guia  d'Actuació  per  a  persones  amb  condicions  de  salut  cròniques  i  gent  gran  en               
situació   de   confinament   

 
Recomanacions  per  a  nens  i  nenes  amb  trastorn  de  l'espectre  au�sta  durant             
l'epidèmia   de   COVID-19   

 
Recomanacions   per   a   persones   amb   epilèpsia   durant   l'epidèmia   de   COVID-19   

 
Atenció  sanitària  a  persones  amb  condicions  de  salut  cròniques  en  Atenció  Primària             
durant   l'epidèmia   de   COVID-19   

 
Recomanacions  per  a  persones  amb  Malal�a  Pulmonar  Obstruc�va  Crònica  (EPOC)           
durant   l'epidèmia   de   COVID-19   

 
Recomanacions   per   a   persones   amb   al·lèrgia   i/o   asma   durant   l'epidèmia   de   COVID-19   

 
Recomanacions   per   a   pacients   an�coagulats   durant   la   pandèmia   de   COVID-19   

 
Serveis   Socials   d'atenció   domiciliària   durant   l'epidèmia   de   COVID-19   

 
Recomanacions   per   a   persones   amb   càncer   durant   l'epidèmia   de   COVID-19   

 
Recomanacions   per   a   persones   amb   diabe�s   durant   l'epidèmia   de   COVID-19   

 
Recomanacions  sobre  la  medicació  per  a  persones  amb  condicions  de  salut  cròniques             
durant   l'epidèmia   de   COVID-19   

 
L'infart   agut   de   miocardi   durant   l'epidèmia   per   COVID-19.   

 
Persones   amb   Fibrosi   Quís�ca   -   COVID19   

 

Ictus   -   COVID19   
 

Hipertensión   -   COVID-19   
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/CRONICOS20200403.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/CRONICOS20200403.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_Cartel_TEA_20200410.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_Cartel_TEA_20200410.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_rec_personas_con_epilepsia.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_rec_atencion_primaria.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_rec_atencion_primaria.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_rec_personas_con_EPOC.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_rec_personas_con_EPOC.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_alergia_asma.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_rec_pacientes_anticoagulados.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_Atencion_domiciliaria.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_Cancer.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_Diabetes.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_Medicamentos.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_Medicamentos.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_Infarto_17.04.20.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Cartel_Fibrosis_Quistica.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_Ictus.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_HTA_24.04.20.JPG
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11. Benestar   emocional  
 

Ges�ó   emocional   
 
Recomanacions   suport   emocional   nens   i   nenes   
 
Consells   per   a   suportar   millor   el   quedar-te   a   casa   
 
Consells   per   a   adolescents   a   casa   
 
Afrontar   el   dol   en   temps   de   coronavirus   
 
Acompanyar   en   el   dol   
 
Acompanyar   a   nens   i   nenes   en   el   dol   
 
Telèfons   d'assistència   psicològica   
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_gestion_emocional.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_recomendaciones_infancia.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_consejos_sobrellevar_quedarse_en_casa.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Adolescentes_en_casa_03.04.20.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Afrontar_el_duelo_en_tiempo_de_coronavirus.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/20.04.09_Acom_Duelo.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_acompanar_ninos_duelo.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_telefonos_asistencia_psicologica.jpg
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12. Recomanacions   per   cuidar   la   salut  
 

Recomanacions   ac�vitat   �sica   -   Quedar-se   a   casa   
 
Recomanacions   alimentació   -   Quedar-se   a   casa   
 
Recomanacions   consum   tabac   -   Quedar-se   a   casa   
 
Recomanacions   consum   alcohol   -   Quedar-se   a   casa   
 
Recomanacions   per   a   gent   gran   -   Queda't   a   casa   i   cuida't   
 
Recomanacions   per   a   cuidadors   i   familiars   de   gent   gran   i   persones   vulnerables   
 
Vacunació   durant   estat   d'alarma   
 
Prevenció   acciden�s   a   la   llar   –   Gent   gran   
 
Prevenció   accidents   a   la   llar   –   Infan�l  

 
Dones   embarassades   COVID-19  
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_estilos_de_vida_saludable_Actividad_fisica.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_estilos_de_vida_saludable_Alimentacion.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_estilos_de_vida_saludable_Tabaco.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_estilos_de_vida_saludable_Alcohol.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_mayores_en_casa.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20_03_31_Cuidadores_mayores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_recomendaciones_vacunas.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_prevencion_accidentes_mayores.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_prevencioon_accidentes_ninos.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Pautas_mujeres_embarazadas.pdf
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13. Consells   per   al   dia   a   dia.  
 

Neteja   general   de   l'habitatge   
 
Què   fer   amb   la   neteja   de   super�cies?   

 
A   l’arribar   a   casa   
 
Com   fer   les   compres   de   primera   necessitat   
 
Com   fer   les   compres   imprescindibles   a   la   farmàcia   
 
Compar�r   missatges   en   xarxes  
 
Com   u�litzar   correctament   la   mascareta   
 
Haig   de   fer   servir   guants   al   sor�r   de   casa?   
 
Els   virus   no   discriminen,   les   persones   tampoc   hauríem   de   fer-ho   
 
Ús   mascareta   higiènica   
 
Ús   mascareta   quirúrgica   
 
Sor�des   de   la   població   infan�l   

 
Franges   horaries   sor�dess   passeig   i   esport   
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_limpieza_en_casa.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_SupervivenciaDelVirus_200410.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_al_llegar_a_casa.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_decalogo_comercios.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_como_hacer_compras_farmacias.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_mensajes_redes_sociales.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_uso_correcto_mascarillas.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_guantes.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/20200409EstigmaPoblacion.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_Mascarillas_quirurgicas.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/2020_04_26_COVID19_Salidas_ninos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/Franjashorarias.jpg
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14. Preguntes   i   respostes   generals   sobre   COVID-19  
 

Preguntes   i   respostes   sobre   COVID-19   
 
Aplanant   la   corba   entre   tots   
 
Què   és  
 
Com   es   transmet   
 
Símptomes   
 
Tractament   
 
Com   protegir-me   
 
Què   fer   
 
Decàleg   sobre   com   actuar   en   cas   de   símptomes   
 
Si   tens   símptomes,   aïlla't   
 
Aïllament   domiciliari   de   casos   lleus   
 
Què   faig   si   conec   a   algú   amb   símptomes   de   coronavirus?   
 
A   qui   se   li   fa   el   test   del   coronavirus   
 
Test   diagnòs�cs   COVID-19   
 
Indicacions   actuals   d'ús   de   test   ràpids   d'an�cossos.   
 
Has   estat   en   contacte   amb   algú   amb   símptomes?   
 
Ús   adequat   de   mascaretes   
 
Què   dic   a   la   població   infan�l   
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200402_Preguntas_respuestas_2019-nCoV.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/200408COVID19_Aplanando_la_curva.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_que_es.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_como_se_transmite.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_sintomas.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_tratamiento.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_como_protegerse.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_que_hacer.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_aislate.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_que_hago_si_conozco_alguien_con_sintomas.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_a_quien_se_le_realiza_el_test.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/TestCovid19.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_InfografiaTestsQueDondeComo08042020_v2.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_cuarentena_contactos.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_recomendaciones_mascarillas.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_que_digo_a_poblacion_infantil.jpg
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15. Mesures   higièniques,   de   ven�lació,   neteja   i   desinfecció  
 
Pautes   de   ven�lació   
És  necessari  ven�lar  les  instal·lacions  interiors  com  a  mínim  abans  de  l’entrada  i  la               
sor�da   dels   infants   i   3   vegades   al   dia,   almenys   10   minuts   cada   vegada.   
Totes  les  aules  han  de  poder  ser  adequadament  ven�lades.  Si  pot  ser  es  deixaran  les                
finestres   obertes.   
Pel  que  fa  a  les  pautes  de  ven�lació,  i  per  aquells  espais  dels  centres  que  disposin                 
d’algun  sistema  de  clima�tzació,  caldria  tenir  en  consideració  les  recomanacions  del            
Departament  de  Salut  recollides  al  document Ven�lació  i  sistemes  de  clima�tzació  en             
establiments   i   locals   de   concurrència   humana.   
 
Pautes   generals   de   neteja   i   desinfecció   
La  neteja  i  la  posterior  desinfecció  d’espais  es  realitzarà  amb  una  periodicitat  almenys              
diària.  Se  seguiran  les  recomanacions  de Neteja  i  desinfecció  en  establiments  i  locals  de               
concurrència  humana  i  en  el  cas  de  que  sigui  necessari  les  de Neteja  i  desinfecció  en                 
espais   exteriors   de   concurrència   humana.  
La  neteja  dels  espais  és  fonamental  i  sempre  s’ha  de  fer  de  forma  prèvia  a  les  actuacions                  
de  desinfecció.  Permet  eliminar  la  bru�cia  i  la  matèria  orgànica  de  les  super�cies  i,  si  no                 
és  eliminada,  pot  interferir  amb  els  desinfectants  i  minimitzar-ne  la  seva  eficàcia.  Els              
desinfectants,  en  canvi,  destrueixen  o  inac�ven  els  microorganismes.  Per  a  la  neteja  es              
poden   usar   els   detergents   tensioac�us   que   s’u�litzen   habitualment  
que  s’hauran  d’aplicar  en  la  concentració  i  condicions  d’ús  que  indiqui  l’e�queta  de  cada               
producte.   
Caldrà  fer  un  mínim  d’una  neteja  i  desinfecció  completa  al  final  de  la  jornada  i  garan�r  la                  
neteja  i  desinfecció  durant  el  dia  en  els  espais  que  ho  requereixin,  especialment  en               
aquells   de   màxima   concurrència.   
Neteja: es  pot  fer  amb  aigua  o  sabó  o  es  poden  usar  els  detergents  d’ús  habitual  en                  
l’àmbit  domès�c,  que  s’hauran  d’aplicar  en  la  concentració  i  condicions  d’ús  que  indiqui              
l’e�queta   de   cada   producte.   
Desinfecció: hi  ha  evidència  que  els  coronavirus  s’inac�ven  en  contacte  amb  diferents             
�pus   de   desinfectants,   com   poden   ser:  
 

● Lleixiu:  es  recomana  fer  una  dilució  1:50  del  lleixiu  habitual  que  té  una              
concentració  al  voltant  del  5%,  barrejant  20  ml  de  lleixiu  en  1  litre  d’aigua,  o  bé                 
posant  1  part  de  lleixiu  i  49  parts  d’aigua,  especialment  per  a  la  desinfecció  dels                
lavabos.  Per  a  la  resta  de  super�cies  és  suficient  amb  una  barreja  de  1  part  de                 
lleixiu  i  99  parts  d’aigua.  Aquestes  solucions  s’han  de  preparar  diàriament  i  s’han              
de   deixar   actuar   durant   uns   minuts   per   assegurar   una   desinfecció   eficaç.   

● Alcohol  e�lic  entre  el  62-71%:  es  pot  obtenir  directament  o  a  par�r  de  l’alcohol               
e�lic  habitual  que  és  del  96  %,  barrejant  70  ml  de  l’alcohol  amb  30  ml  aigua                 
(s’obté  un  alcohol  del  69%)  o  bé  barrejant  5  parts  de  l'alcohol  e�lic  de  96º  amb  2                  
part   d'aigua   (s’obté   un   alcohol   del   70,6   %)   

● Peròxid  d’hidrogen  al  0,5%:  es  pot  obtenir  diluint  l’aigua  oxigenada  habitual  que             
és  del  3%  de  peròxid  d'hidrogen  amb  aigua,  barrejant  1  part  d'aigua  oxigenada  i  5                
parts   d'aigua.   
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Es  poden  u�litzar  també  altres  productes  desinfectants  amb  finalitat virucida  autoritzats            
per   a   ús   pel   públic   en   general   i   ús   ambiental.   
Per  a  la  desinfecció  del  material  informà�c  (teclat,  ratolins...)  es  poden  u�litzar             
tovalloletes  impregnades  amb  alcohol  propílic  de  70%  o  un  drap  net  humitejat  amb              
alcohol  de  70%.  Caldrà  garan�r  especialment  la  desinfecció  del  material  com  a  mínim  1               
vegada   al   dia.   
Si  s'u�litza  un  desinfectant  comercial  respec�  les  indicacions  de  l'hashtag.si  s'u�litzen            
biocides,  entre  els  quals  es  troben  els  desinfectants viricidas,  que  el  seu  productes             
necessaris  per  al  control  dels  organismes  nocius  per  a  la  salut  humana,  aquests  poden               
implicar  riscos  per  a  les  persones  a  causa  de  les  seves  propietats  intrínseques  i  un  ús  no                  
adequat.  La  seva  comercialització  i  ús  es  troba  regulada  por  ho  Reglament  (UE)  núm.               
528/2012  a  més  de  por  la  norma�va  nacional.  En  aquest  sen�t,  no  s'han  de               
comercialitzar  ni  usar  biocides  que  no  hagin  estat  expressament  autoritzats  i  registrats             
degudament   o   en   el   seu   cas   no�ficats.  
 
Tots  els  biocides  comercialitzats  han  de  contenir  substàncies  ac�ves  que,  al  seu  torn,              
hagin  estat  aprovades  amb  anterioritat  o  bé  es�guin  en  període  d'avaluació  a  la  Unió               
Europea.  En  funció  de  les  dades  d'eficàcia  presentats  i  de  l'ús  que  es  contempla,  un                
producte   biocida   desinfectant   pot   autoritzar-se   com   a   bactericida,   fungicida   i/o virucida.  
 
El  Ministeri  de  Sanitat  en  la  seva  pàgina  web  té  publicada  la  llista  de  productes                
actualment  avaluats  i  registrats  per  als  quals  s'ha  demostrat  la  seva  eficàcia virucida.             
Aquest  llistat  s'actualitza  periòdicament,  en  funció  de  l'aprovació  de  nous  productes:            
Llistat  de virucidas autoritzats  a  Espanya  per  a  ús  ambiental  (PT2),  indústria  alimentària            
(PT4)   i   higiene   humana   (PT1) .  
 
El  Ministeri  de  Sanitat  informa  que  actualment, no  existeix  cap  producte virucida  que            
es�gui  autoritzat  per  al  seu  ús  per  nebulització sobre  les  persones .  Per  tant,  aquesta             
tècnica  d'aplicació  que  s'anuncia  en  els  denominats  túnels  desinfectants  de  cap  manera             
pot  ser  u�litzada  sobre  persones.  Un  ús  inadequat  de  biocides  introdueix  un  doble  risc,               
possibles   danys   per   a   la   salut   humana   i   donar   una   falsa   sensació   de   seguretat.  
 
En  el  cas  que  per  a  la  desinfecció  s'u�litzin  productes virucidas l'aplicació  dels  quals             
requereixi  de  personal  professional  especialitzat,  les  empreses  que  realitzen  aquests           
tractaments  hauran  de  ser  empreses  de  serveis  que  es�guin  expressament  registrades            
per   a   això   en   el    Registre   Oficial   d'Establiments   i   Serveis   Biocides   de   Catalunya .  
 
Zones   i   punts   on   intensificar   la   neteja   i   desinfecció   
 
Les  actuacions  de  neteja  i  desinfecció  hauran  d’incidir  especialment  en  tots  aquells             
elements,  super�cies  o  zones  d’ús  més  comú  que  poden  tenir  més  contacte  amb  les               
mans.  El  material  emprat  en  les  diferents  ac�vitats  no  podrà  ser  compar�t  entre              
diferents  infants  si  no  se’n  fa  una  desinfecció  després  del  seu  ús.  Es  prioritzarà  que  cada                 
infant   i   adolescent   u�litzi   el   seu   propi   material.  
Les   zones   i   punts   on   cal   intensificar   la   neteja   i   desinfecció   són:   
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o Interruptors   i   �mbres   (aparell   electrònic)   
o Manetes   i   poms   de   portes,   finestres,   armaris   i   arxivadors.  
o Baranes   i   passamans,   d’escales   i   ascensors  
o Taules   
o Cadires   
o Ordinadors,   sobretot   teclats   i   ratolins   
o Aixetes   
o Lavabos.  Cal  assegurar  la  dotació  de  sabó  i  eixugamans,  per  garan�r            

l’adequada   higiene   de   mans   en   tot   moment.   
o Altres   super�cies   o   punts   de   contacte   freqüent  

 
Es   recomana,   allà   on   sigui   possible,   mantenir   les   portes   obertes  
 
Personal   de   neteja  
 
El  personal  de  neteja  rebrà  formació  i  informació  prèvia  a  la  realització  de  la  neteja  i                 
u�litzarà   l'equip   de   protecció   adequat.  
 
El  personal  treballador  que  faci  les  tasques  de  neteja  haurà  d'u�litzar  els  equips  de               
protecció  necessaris  segons  l'escenari  de  risc  d'exposició,  mínim  guants  i  màscara            
higiènica   o   quirúrgica.  
 
Una  vegada  finalitzada  la  neteja,  i  després  de  despullar-se  de  guants  i  màscara,  és               
necessari  que  el  personal  de  neteja  realitzi  una  completa  higiene  de  mans,  amb  aigua  i                
sabó,   almenys   40-60   segons.  
 
Llocs  
 
Neteja  abans  de  reprendre  l'ac�vitat.  Es  procedirà  a  una  neteja  i  higienització  del  centre               
de   treball   tant   interna   com,   sempre   que   sigui   possible,   externament.  
 
Reforçar  la  neteja  i  desinfecció  de  llocs  i  equips  de  treball.  És  crucial  assegurar  una                
correcta  neteja  de  les  super�cies  i  dels  espais,  tractant  que  es  realitzi  neteja  diària  de                
totes  les  super�cies,  posant  l'accent  en  aquelles  de  contacte  freqüent  com  a  poms  de               
portes,   baranes,   botons   etc.   
 
És   necessari   netejar   l'àrea   de   treball   usada   per   un   empleat   en   cada   canvi   de   torn.  
 
Els  detergents  habituals  són  suficients,  encara  que  també  es  poden  contemplar  la             
incorporació  de  lleixiu  o  altres  productes  desinfectants  a  les  ru�nes  de  neteja,  sempre              
en  condicions  de  seguretat.  Es  prestarà  especial  atenció  a  la  protecció  del  personal              
treballador  que  faci  les  tasques  de  neteja  a  les  instal·lacions  (mascaretes,  ulleres,  guants,              
bus).  Una  vegada  finalitzada  la  neteja,  i  després  de  treure’s  guants  i  mascareta,  és               
necessari  que  el  personal  de  neteja  realitzi  una  completa  higiene  de  mans,  amb  aigua  i                
sabó,   almenys   40-60   segons.  
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U�litzar  mitjans  segurs  per  la  recollida,  emmagatzematge  i  evacuació  de  residus  pel             
personal   treballador.  
 
Ven�lar  sovint  els  diferents  espais  del  centre  de  treball,  especialment  zones  comunes,             
sales   de   reunions,   etc.   Com   a   mínim,   de   manera   diària   i   per   espai   de   cinc   minuts.  
 
És  recomanable  reforçar  la  neteja  dels  filtres  d'aire  i  augmentar  el  nivell  de  ven�lació               
dels   sistemes   de   clima�tzació   per   renovar   l'aire   de   manera   més   habitual.  
 
En  cas  dels  uniformes  de  treball  o  similars,  seran  embossats  i  tancats,  i  es  traslladaran                
fins  al  punt  on  es  faci  el  seu  rentat  habitual,  recomanant-se  un  rentat  amb  un  cicle                 
complet   a   una   temperatura   d'entre   60   i   90   graus.  
 
Disposar,  en  els  llocs  de  treball,  de  dispensadors  sabonosos  i/o  de  solució  alcohòlica              
desinfectant.  
 
Disposar,  en  els  llocs  de  treball,  de  caixes  de  mocadors  d'un  sol  ús  i  contenidors  per  a  la                   
seva   eliminació   (galleda   d'escombraries   amb   tapa   i   pedal).  
 
Neteja   de   vehicles   d'empresa   compar�ts  
 
S’ha  de  fer  una  neteja  similar  a  la  que  es  realitza  quan  es  fa  una  neteja  a  fons  de                    
l'interior  del  vehicle,  reforçant  la  desinfecció  dels  llocs  on  hagi  pogut  tossir  o  respirar  la                
persona   potencialment   infectada.   
 
Les  àrees  dels  vehicles  amb  major  probabilitat  de  deposició  del  virus,  així  com  les  de  més                 
contacte   són:   
 

Volant.   
Palanca   de   canvis.   
Interruptors  (llums,  intermitents,  eixugaparabrises,  interruptors  d'aire  condicionat,        
ràdio,   etc.).   
Manetes   de   les   portes.   
Manetes   o   interruptors   de   finestretes.   
Agafadors.   

 
La  neteja  i  desinfecció  de  les  super�cies  plàs�ques  i  metàl·liques,  dels  espais  interiors,              
finestres  i  parabrises,  es  faran  amb  una  dilució  1.50  d'un  lleixiu  amb  concentració  40-50               
gr/litre  preparada  recentment.  S'ha  d'anar  amb  compte  amb  la  part  electrònica  del             
vehicle.   
 
Es  recomana  en  relació  amb  aquest  aspecte  emprar  nebulitzadors  de  peròxid.  En  aquest              
cas  s'ha  de  deixar  actuar  amb  les  portes  tancades  durant  1  hora,  ven�lant              
convenientment   després.   
 
La  neteja  s’ha  de  prestar  amb  més  intensitat  en  les  parts  de  major  probabilitat  de                
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deposició  del  virus.  Es  recomana  aplicar  la  solució  desinfectant,  deixant-la  actuar  uns  10              
minuts.  Per  a  aquesta  tasca  es  farà  ús  de  material  tèx�l  d'un  sol  ús  (draps  o  baietes  que                   
seran  considerats  com  a  residus  després  del  seu  ús,  no  podent  reu�litzar-se)  i              
polvoritzadors.   
 
La  neteja  exterior  dels  vehicles  (prestant  més  atenció  a  les  zones  de  major  probabilitat               
de  deposició  del  virus)  es  realitzarà  ruixant  la  solució  del  desinfectant  (concentració             
0,5%)  amb  polvoritzadors  de  pressió  (motxilles  de  fumigació,  per  exemple)  i  material             
tèx�l   d'un   sol   ús.   
 
També  es  poden  emprar  els  detergents  i  desinfectants  habituals  autoritzats  per  aquesta             
finalita�  (amb  efecte  virucida  preferentment,  s'adjunta  al  final  del  document  la  relació             
de  virucides  autoritzats  a  Espanya  actualment)  i  per  a  les  super�cies  s'u�litzarà  material              
tèx�l  d'un  sol  ús.  És  important  que  no  quedi  humitat  en  la  super�cie  pròxima  als                
ocupants.  Es  poden  emprar  tovalloletes  amb  desinfectant  per  a  assecar-los,  o  deixar             
assecar   a   l'aire.   
 
En  quan  a  les  tapisseries  es  netejaran  amb  escumes  seques  o  amb  detergent  especial  per                
a   tapisseries.   S’ha   de   deixar   assecar   abans   d'u�litzar-ho.  
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16. Ges�ó   de   residus   del   centre  
 
La  ges�ó  dels  residus  ordinaris  con�nuarà  realitzant-se  de  la  manera  habitual,  respectant             
els   protocols   de   separació   de   residus.  
 
Es  recomana  que  els  mocadors  d'un  sol  ús  que  el  personal  empri  per  a  l'assecat  de  mans                  
o  per  al  compliment  de  la  “e�queta  respiratòria”  siguin  rebutjats  en  papereres  o              
contenidors   protegits   amb   tapa   i,   si   pot   ser,   accionats   per   pedal.  
 
Tot  material  d'higiene  personal  (mascaretes,  guants  de  làtex,  etc.)  s’ha  de  dipositar  en  la               
fracció  resta  (agrupació  de  residus  d'origen  domès�c  que  s'obté  una  vegada  efectuades             
les   recollides   separades).  
 
Els  residus  de  personal  treballador  que  presen�  símptomes  mentre  es  trobi  en  el  seu  lloc                
de  treball,  caldrà  aïllar  el  contenidor  on  hagi  dipositat  mocadors  o  altres  productes  usats.               
Aquesta  bossa  d'escombraries  haurà  de  ser  extreta  i  col·locada  en  una  segona  bossa              
d'escombraries,   amb   tancament,   per   al   seu   dipòsit   en   la   fracció   resta.  
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17. Declaracions   responsables   per   a   les   famílies  
 

Declaració   responsable   per   a   les   famílies   d’alumnes   d’educació   infan�l  

Declaració   responsable   per   a   les   famílies   d’alumnes   d’educació   primaria  

Declaració   responsable   per   a   les   famílies   d’alumnes   d’educació   secundaria,   batxillerat   i   cicles  
forma�us  

Declaració   responsable   d’alumnes   majors   de   18   anys  
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18. Telèfons   d'informació  
 
La  majoria  de  les  comunitats  autònomes  espanyoles  han  habilitat  telèfons  gratuïts  per  a              
possibles  consultes  sobre  el  coronavirus,  intentant  amb  això,  evitar  la  sobrecàrrega  de             
les  línies  del  112  i  del  061,  encara  que  algunes  altres  mantenen  els  telèfons  habituals.  A                 
con�nuació,  s'exposen  els  telèfons  que  aquestes  comunitats  autònomes  han  habilitat           
per   a   la   ges�ó   de   trucades   relacionades   amb   el   virus   SARS-CoV-2   (COVID-19):  
 

 
 

En   cas   d'urgència   sanitària   trucar   al  112 .  
 
Ministeri   de   Sanitat.   Oficina   d'Informació   i   Atenció   al   Ciutadà  
Telèfons:    901   400   100   -   91   596   10   89   -   91   596   10   90  
Correu   electrònic:  oiac@mscbs.es  
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19. Qües�onari   d'anàlisi   per   a   l'empresa   per   reincorporació   al  
treball-COVID-19  

 
 

 ASPECTES   A   CONSIDERAR  SI  NO  Recomanacions  

Infor 
mació  

al  
perso 

nal  

Info 
rma 
ció  

sobr 
e  

des 
plaç 
ame 
nt   al  
treb 
all  

Ha  facilitat  al  seu  personal  el  model  de         
declaració  responsable  per  facilitar  els      
trajectes  necessaris  entre  el  lloc  de       
residència   i   de   treball?  

  Cada  persona  treballadora  per  compte      
aliena  que  es  desplaci  a  treballar  als        
centres  de  l'empresa  haurà  de  portar       
un  Model  de  Declaració  signat  i       
segellat  per  l'empresa  per  poder      
desplaçar-se.  

Ha  difós  criteris  sobre  com  guardar  la        
distància  interpersonal  de  seguretat,     
en   funció   del   �pus   de   desplaçament?:  
Bicicleta,   caminant,   …   Furgoneta  
Turisme,   taxi   o   VTC  
Autobús,  en  transport  públic  o      
autobús   de   l'empresa,   metre   o   tren  

  Prioritzar  el  transport  individual  o  les       
opcions  de  mobilitat  que  millor      
garanteixin  la  distància  interpersonal     
d'aproximadament   2   metres.  
Establir  mesures  de  neteja  del  vehicle  i        
evitar  que  viatgi  més  d'una  persona       
per   cada   fila   de   seients.  
Establir  criteris  sobre  la     
distància  interpersonal  entre    
companys   de   viatge.  
Promoure   l'ús   de   mascareta  
higiènica,  no  mèdica,  si  vas  en       
transport   públic.  

Aba 
ns  

d'an 
ar   al  
treb 
all  

Ha  comunicat  al  seu  personal  la       
simptomatologia  i  situacions  de     
contacte,  que  determinen  que  no  s'ha       
d'acudir  al  treball  i  sol·licitar  consulta       
mèdica?:  
 
Tenir  símptomes  com  tos,  febre,      
dificultat   en   respirar,   etc.  

  Informació  al  personal  sobre  què  han       
de  fer  si  es  veuen  afectats  per        
aquestes  situacions:  Contactar  amb  el      
telèfon  d'atenció  al  COVID-19  de  la       
comunitat  autònoma  o  amb  el  seu       
centre  d'atenció  primària  i  seguir  les       
seves   instruccions.  
 
No  anar  al  lloc  de  treball fins  que  li          
confirmin  que  no  hi  ha  risc  per  a  ell  o           
per   als   altres.  

Haver  estat  en  contacte  estret  amb       
persones  que  hagin  estat  en  el  mateix        
lloc  que  un  cas  mentre  el  cas  presentava         
símptomes,  a  una  distància  menor  de  2        
metres  durant  un  temps  d'almenys  15       
minuts.  
 
Haver  compar�t  espai  sense  guardar  la       
distància  interpersonal  amb  una     
persona   afectada   pel   COVID-19.  

  En  cas  que  no  pugui  fer  les  seves         
tasques  a  distància,  haurà  de  contactar       
amb  el  seu  metge  perquè  acredi�,  si        
escau,  que  efec�vament  ha  de      
romandre  en  una  situació  d'aïllament  a       
efectes  laborals  i,  si  així  fos,  es        
considerarà  una  situació  assimilada  a      
accident  de  treball  per  a  la  prestació        
econòmica   de  
incapacitat   temporal.  

Con 
dici 
ons  
de  

treb 
all  

En  
el  
ce 
nt 
re  
de  
tr 
eb 
all  

El  seu  servei  de  prevenció  ha  avaluat        
per  a  cada  lloc  de  treball  el  risc         
d'exposició  al  coronavirus  (SARS-COV-2)     
i   ha   establert   el   nivell   d'exposició?  

  Seguir  el  “Procediment  d'actuació per      
als  Serveis  de  Prevenció de  Riscos       
Laborals enfront  de  l'Exposició  al      
Coronavirus  (SARS-COV-2)” Veure  la     
seva     nota   interpreta�va .  
Segons  el  nivell  d'exposició     
poden   ser   necessaris:  

EPI  davant  de  protecció  biològica  i,       
en  certes  circumstàncies,  davant     
d'aerosols   i   esquitxades.  
EPI  de  protecció  biològica     
Protecció  respiratòria i    
guants   de   protecció.  

En  cas  d'optar  pel  teletreball,  posem  a        

En  el  seu  cas,  s'iden�fiquen  tasques  o        
situacions  que  determinen  un  nivell      
d'exposició   diferenciat  

  

Ha  determinat  les  possibilitats  de      
redistribució  de  tasques  i/o  teletreball      
si   fos   necessari?  
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En  cas  d'haver  optat  pel  teletreball,  ha        
proporcionat  al  seu  personal  un      
qües�onari  d'autoavaluació  del  lloc  de      
treball   en   domicili?  

  la  seva  disposició  la Guia per  al  treball         
a   distància.  
Pot  accedir  a  un  exemple  de  model        
d'autoavaluació  per  al  treball  a      
distància    aquí .  

Ha  iden�ficat  les  ac�vitats  i  treballs  a        
desenvolupar  que  requereixen  l'ús     
d'equips  de  protecció  individual?  I      
s'especifica   els   requeriments   d'aquests  

 
 

 
 

Ha  establert  quin  estoc  necessita      
d'equips   de   protecció   individual?  

  

Ha  iden�ficat  la  necessitat  d'esglaonar      
els  horaris  per  facilitar  la  distància       
interpersonal   en   el   centre   de   treball?  

   

Ha  establert  criteris  perquè  durant  la       
realització  de  les  tasques  i  processos       
laborals  el  personal  treballador  pugui      
mantenir  la  distància    
d'aproximadament  2  metres  entre     
persones?  

 
 

 
 

Esglaonar  els  horaris  el  màxim      
possible  per  facilitar  la  distància      
interpersonal   en   el   centre   de   treball  

Ha  comprovat  que  tant  a  l'entrada  i        
sor�da  al  centre  de  treball  com  durant        
la  permanència  en  el  mateix  pot       
mantenir-se  la  distància  interpersonal     
d'aproximadament   2   metres?  

 
 

 
 

Mantenir  una  distància  interpersonal     
de   2   metres   aproximadament.  
Si  és  necessari,  establir  files  d'accés       
amb  separació  per  a  mantenir  la       
distància.  
Evitar  aglomeracions  de  personal  en      
zones  comunes  i  en  el  seu  cas,  amb         
clients   o   públic.  
Organitzar  l'entrada  i  la  sor�da  del       
treball   de   manera   esglaonada.  
Totes  les  persones,  incloses  les  que       
esperen,  ha  de  guardar  la  distància       
interpersonal.  
Es  recomana  facilitar  el  teletreball  i       
l'ús  de  telèfon  o  videoconferència,      
especialment  si  el  centre  de  treball  no        
compta  amb  espais  on  el  personal       
treballador  puguin  respectar  la     
distància   interpersonal.  

Ha  establert  les  mesures  necessàries      
per  evitar  la  realització  d'ac�vitats  que       
impliquin  aglomeracions  de  persones?     
(lavabos,   vestuaris,   menjadors…)  

  

Compte  amb  els  mitjans  necessari  per       
minimitzar  el  contacte  entre  les      
persones  treballadores  i  clients  o  públic       
que  accedeix  a  les  instal·lacions  de       
l'empresa?  

  

Ha  determinat  i  informat  al  personal       
sobre  el  nombre  de  persones      
(aforament)  que  pot  romandre  alhora      
en  la  mateixa  àrea  del  centre  de  treball,         
per  a  complir  amb  el  requisit  de        
distància   interpersonal?  

  

En  el  seu  cas,  s'han  habilitat       
mecanismes  de  control  d'accés  en  les       
entrades  per  a  respectar  en  tot       
moment  les  distàncies  de  seguretat      
interpersonal?  
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Ha  valorat  la  necessitat  d'efectuar  un       
pla  de  con�nuïtat,  davant  un  possible       
augment  de  les  baixes  laborals  del       
personal  o  per  un  escenari  d'increment       
del  risc  de  transmissió  en  el  lloc  de         
treball?  

  

S'ha  establert  un  protocol  d'actuació  en       
cas  que  una  persona  treballadora      
manifes�  símptomes  en  el  seu  lloc  de        
treball,  per  a  protegir-la  i  protegir  a  la         
resta  de  la  plan�lla  que  ha  man�ngut        
contacte   amb   l'afectat?  

 
 

 
 

 

Ha  determinat  amb  la  vigilància  de  la        
salut  del  seu  sistema  de  prevenció,  el        
sistema  d'atenció  de  comunicacions  de      
personal   especialment   sensible?  

   

Ha  informat  el  seu  personal  sobre  la        
manera  de  comunicar  al  servei  sanitari       
del  servei  de  prevenció  els  casos       
possibles,  probables,  confirmats  o     
contactes  estrets  amb  possibles     
afectats?  

   

S'informa  el  personal  de  manera      
fefaent  i  actualitzada  de  les      
recomanacions  sanitàries  que  ha  de      
seguir-se   de   manera   individual?  

   

S'han  disposat  els  productes  de  neteja,       
sanitaris  i  EPI  necessaris  per  poder       
escometre  i  mantenir  l'ac�vitat  i  neteja       
requerida?  

   

S'ha  determinat  l’estoc  d'EPI,  material  de       
neteja  i  de  productes  sanitaris,      
necessaris  per  poder  escometre  la      
reposició  i  mantenir  l'ac�vitat  i  neteja       
requerida?  

   

Coord 
inació  
d'Ac� 
vitats  
Empr 
esaria 

ls  

En  
cas  
que  
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al  
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a   la  
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a  
em 
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sa  
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s�  
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en  
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un  

S'ha  informat  per  escrit  a  les  empreses        
amb  les  quals  es  comparteix  centre  de        
treball   sobre?:  

 
Els  diferents  escenaris  d'exposició     
al   risc   de   coronavirus   SARS-CoV-2.  
Les  mesures  preven�ves  i     
instruccions   opera�ves   a   aplicar.  
El  protocol  de  comunicació  en  cas       
que  es  produeixi  una  exposició  al       
SARS-CoV-2  del  personal  que     
comparteix   centre   de   treball.  

   
Establir  els  diferents  escenaris     
d'exposició  al  coronavirus  SARS-     
CoV-2,  en  l'ac�vitat  que  es      
desenvoluparà  en  el  centre     
concurrent.  I  facilitar  la  informació  a       
totes   les   empreses   per   escrit.  

 
En  cas  de  contagi  d'un  treballador  de        
les  empreses  concurrents,  aquest  ha      
de  ser  comunicat  a  les  altres  empreses.        
Perquè  s'apliquin  els  protocols     
d'anàlisis  dels  contactes  i  dels      
d'actuació  establerts  per  l'autoritat     
sanitària.  
Vigilar  que  les  empreses  informen  als       
seus  treballadors  dels  riscos  existents  a       
l'exposició  al  coronavirus  SARS-CoV-2  i      
s'apliquen   les   mesures   establertes  

Es  vigila  el  compliment  de  les  mesures        
adoptades?  
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Ha  establert  mitjans  per  a  comprovar       
que  el  personal  que  accedeix  a  la  seva         
empresa  ha  estat  informat,  format  i       
compta  amb  els  EPI  i  els  mitjans        
necessaris   per   evitar   el   risc?  

 
 

 
 

En  el  seu  cas,  ha  informat  al  seu         
personal  de  les  ac�vitats  de      
concurrència  i  mesures  preven�ves  a      
aplicar?  

  

Altres  
condi 
cions  

Mes 
ures  
d'hi 
gien 

e  

S'han  establert  pautes  per  reforçar  la       
ven�lació  
periòdica  a  les  instal·lacions,  de  manera       
diària  i  de  manera  addicional  amb       
ven�lació  natural  per  espai  de  més  de        
cinc   minuts?  

  Netejar  els  filtres  d'aire  i  augmentar  el        
nivell  de  ven�lació  dels  sistemes  de       
clima�tzació,  renovar  l'aire  més     
habitualment.  
Al  finalitzar  la  neteja,  treure`s  guants  i        
mascareta,  és  necessari  que  el      
personal  de  neteja  realitzi  una      
completa  higiene  de  mans,  amb  aigua       
i  sabó,  almenys  40-60  segons  o,  en        
defecte  d'això,  amb  solució     
hidroalcohòlica.  
El  rentat  d'uniformes  de  treball  o       
similars  es  realitzarà  amb  un  cicle       
complet  a  una  temperatura  d'entre  60       
i   90   graus.  

   

S'ha  informat  sobre  els  aspectes      
requerits  en  la  neteja  de  les  estades,        
amb  especial  incidència  en  super�cies,      
especialment  aquelles  que  es  toquen      
amb  més  freqüència  com  finestres  o       
poms  de  portes,  els  aparells  d'ús       
habitual  pels  empleats,  des  de      
comandaments  de  maquinària  a  taules  i       
ordinadors?  

  

S'ha  informat  sobre  l'obligació  de      
netejar  l'àrea  de  treball  u�litzada  per       
un   empleat   en   cada   canvi   de   torn?  

  

En  cas  de  fer  servir  uniformes  de  treball         
o  similars,  per  al  procés  de  neteja  són         
embutxacats  i  tancats,  i  es  traslladen       
fins  al  punt  on  es  fa  el  seu  rentat          
habitual?  

  

Altres  
condi 
cions  

Gest 
ió  
de  
resi 
dus  

Disposa  de  protocols  de  separació  de       
residus   ordinaris?  

  Els  mocadors  d'un  sol  ús  que  el        
personal  empri  per  a  l'assecat  de  mans        
o  per  al  compliment  de  la  “e�queta        
respiratòria”  seran  rebutjats  en     
papereres   amb   tapa   i   pedal.  Compte  amb  papereres  o  contenidors      

protegits  amb  tapa  i  accionats  per       
pedal?  

  

S'ha  informat  el  personal  sobre  la       
manera  de  rebutjar  el  material  d'ús  i        
higiene  personal  (mascaretes,  guants     
de   làtex,   mocadors,   etc.)?  

  Mascaretes,  guants  de  làtex,  etc.,      
han  de  dipositar-se  en  la  “fracció       
resta”  (agrupació  de  residus  d'origen      
domès�c  que  s'obté  una  vegada      
efectuades   les   recollides   separades).  
En  cas  que  un  treballador  presen�       
símptomes  mentre  es  trobi  en  el  seu        
lloc  de  treball,  caldrà  aïllar  el       
contenidor  on  hagi  dipositat  mocadors      
o  altres  productes  usats.  Aquesta      
bossa  d'escombraries  haurà  de  ser      
extreta  i  col·locada  en  una  segona       
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Ha  establert  un  procediment  d'actuació      
en  cas  que  un  treballador  presen�       
símptomes  en  el  qual  ha  contemplat       
l'eliminació   dels   seus   possibles   residus?  

  bossa  d'escombraries,  amb  tancament,     
per   al   seu   dipòsit   en   la   “fracció   resta”  
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