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2. FONTS D’INFORMACIÓ PER A LES EMPRESES I A LES PERSONES TREBALLADORES ........................ 3 

3. NATURALESA DE LES ACTIVITATS I AVALUACIÓ DEL RISC D'EXPOSICIÓ ......................................... 3 

4. MESURES DE PREVENCIÓ DAVANT DEL COVID-19 EN ELS CENTRES DE TREBALL ........................... 5 

4.1. MESURES DIRIGIDES A LA PREVENCIÓ I CONTROL DE LA INFECCIÓ. ......................................... 6 

4.2. MESURES DE PROTECCIÓ PERSONAL ........................................................................................ 8 

4.3. SITUACIONS D'EMERGÈNCIA .................................................................................................... 9 
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1. Introducció  

Els coronavirus són virus que generalment causen malalties benignes en les persones. El coro-
navirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus que pot afectar les persones i que es va 
detectar per primera vegada el desembre de 2019 a la ciutat de Wuhan, província de Hubei, a 
la Xina.  

Els símptomes més comuns són febre, dificultat per respirar o tos. En els casos més greus, la 
infecció pot causar pneumònia, insuficiència renal i altres complicacions.  

Segons les informacions disponibles, el nou coronavirus SARS-CoV-2 es pot transmetre entre 
humans per via respiratòria per un contacte estret amb una persona infectada, a una distància 
inferior dos metres. 

2. Fonts d’informació per a les empreses i a les persones treballadores  

Atès que el coneixement sobre el mecanisme de transmissió, el nombre de persones infectades, 
la gravetat i altres característiques del coronavirus SARS-CoV-2 i la conseqüent malaltia COVID-
19 estan en progrés continu, cal estar ben informats. En conseqüència, és necessari estar pen-
dents de les instruccions que les autoritats sanitàries puguin emetre per diferents canals d’in-
formació, en consonància també amb la competències que aquestes tenen en el control i segui-
ment de la malaltia. 

Canals d’informació:  

www.govern.ad 

www.salut.ad 

www.bopa.ad 

3. Naturalesa de les activitats i avaluació del risc d'exposició 

En funció de la naturalesa de les activitats i els mecanismes de transmissió del nou coronavirus 
SARS-CoV-2, podem establir els diferents escenaris de risc en què es poden trobar els treballa-
dors, que es presenten a la Taula 1. 

Entenem per: 

Exposició de risc alt: aquelles situacions laborals en què es pot produir un contacte es-
tret amb un cas confirmat d'infecció pel SARS-CoV-2 simptomàtic. 

Exposició de baix risc: aquelles situacions laborals en què la relació que pugui tenir amb 
un cas probable o confirmat no inclou contacte estret. 

Baixa probabilitat d'exposició: treballadors que no tenen atenció directa a el públic o, 
si la tenen, es produeix a més de dos metres de distància, o disposen de mesures de 
protecció col·lectiva que eviten el contacte (mampara de vidre, separació de cabina 
d'ambulància , etc.). 

  

http://www.govern.ad/
http://www.salut.ad/
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Per «contacte estret» s'entén: 

▪ Qualsevol treballador que proporciona cures a un cas probable o confirmat simptomà-
tic: treballadors sanitaris i altres treballadors que vagin a tenir un altre tipus de contacte 
físic similar. 

▪ Qualsevol treballador que estigui en el mateix lloc que un cas probable o confirmat simp-
tomàtic, a una distància menor de 2 metres (ex. Visites, reunions / viatges de treball). 

▪ Es considera contacte estret en un avió o un altre mitjà de transport, als membres de 
les tripulacions que atenen passatgers simptomàtics que tornen d'una zona de risc. 

 
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 un cas 
confirmat o en investigació 
simptomàtic. 

Tècnics de transport sanitari, 
si hi ha contacte directe amb 
el pacient traslladat. 

Tripulació mitjans de transport 
(aeri, marítim o terrestre) que 
atén durant el viatge un cas 
simptomàtic procedent d'una 
zona de risc. 

Situacions en les quals no es 
pot evitar un contacte estret 
amb un cas simptomàtic (p. 
Ex. Reunions de treball). 

Personal sanitari l'activitat 
laboral no inclou contacte 
estret amb el cas confir-
mat, per exemple: 

- Acompanyants per tras-
llat, portalliteres, treballa-
dors de neteja. 

- Personal de laboratori 
responsable de les proves 
de diagnòstic virològic. 

- Personal no sanitari que 
tingui contacte amb mate-
rial sanitari, o deixalles 
possiblement contaminats 

- Ajuda a domicili de con-
tactes asimptomàtics. 

Treballadors sense atenció di-
recta a el públic, o a més de 2 
metre de distància, o amb me-
sures de protecció col·lectiva 
que eviten el contacte, per 
exemple: 

 
- Personal administratiu. 
- Tècnics de transport sanitari 

amb barrera col·lectiva, 
sense contacte directe amb 
el pacient. 

- Conductors de transports 
públics 

- Personal de seguretat 
- Policies  
- Personal duaner 
- Bombers i personal de salva-

ment 

REQUERIMENTS 

En funció de l'avaluació espe-
cífica del risc d'exposició de 
cada cas: 
Components de protecció bio-
lògica i, en certes circumstàn-
cies, de protecció enfront de 
aerosols i davant esquitxades. 

En funció de l'avaluació es-
pecífica de el risc de cada 
cas: components de EPI de 
protecció biològica. 

No cal ús d'EPI. 
 
En certes situacions (falta de 
cooperació d'una persona 
simptomàtica): 
- protecció respiratòria  
- guants de protecció. 

Seguint els criteris del procediment d’actuació pels serveis de prevenció, entenem que la cons-

trucció tindria una BAIXA PROBABILITAT D’EXPOSICIÓ cosa que fa que, en general, que no si-

guin necessaris EPI’s tot i que les empreses/centres de treball, hauran d’adoptar les mesures 

preventives de caràcter col·lectiu o individual que indiqui el seu servei de seguretat i salut en el 

treball en cada cas concret.  
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4. Mesures de prevenció davant del Covid-19 en els centres de treball  

Les mesures de prevenció de riscos derivats del COVID-19 que s'han d'adoptar per part de per-
sonal de l'empresa, al centre de treball, per garantir la salut dels treballadors i persones que 
acudeixin a la mateixa són les següents: 

• És imprescindible reforçar les mesures d'higiene personal en tots els àmbits de treball 
i davant de qualsevol escenari d'exposició. Per a això es facilitaran els mitjans necessa-
ris perquè les persones treballadores puguin netejar-se adequadament seguint aques-
tes recomanacions. En particular, es destaquen les següents mesures: 

• La higiene de mans és la mesura principal de prevenció i control de la infecció. 
Disposar de sabó, gel desinfectant, en totes les àrees. 

• Etiqueta respiratòria: 

• Cobrir-se el nas i la boca amb un mocador al tossir i esternudar, i llençar-
lo a una galleda d'escombraries amb tapa i pedal. Si no es disposa de 
mocadors emprar la part interna de el colze per no contaminar les 
mans. 

• Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca. 

• Practicar bons hàbits d'higiene respiratòria.  

• Mantenir distanciament social de 2 metres. 

• Portar mascareta, especialment quan no es pot complir el punt anterior, els dos 
metres de distanciament social 

 

• Qualsevol mesura de protecció ha de garantir que protegeixi adequadament el personal 
treballador d'aquells riscos per a la salut o la seva seguretat que no puguin evitar-se o 
limitar-se suficientment mitjançant l'adopció de mesures organitzatives, mesures tècni-
ques i, en últim lloc, mesures de protecció individual. Totes les mesures anteriors es 
poden adoptar simultàniament si les condicions de treball així ho requereixen. 

• La informació i la formació són fonamentals per poder implantar mesures organitzati-
ves, d'higiene i tècniques entre el personal treballador en una circumstància tan parti-
cular com l'actual. S'ha de garantir que tot el personal compta amb una informació i 
formació específica i actualitzada sobre les mesures específiques que s'implantin. Es 
potenciarà l'ús de cartells i senyalització que fomenti les mesures d'higiene i prevenció. 
És important subratllar la importància d'anar adaptant la informació i la formació en 
funció de les mesures que vagi actualitzant el Ministeri de Sanitat, per la qual cosa es 
requereix un seguiment continu de les mateixes. 

• Col·locació de cartells a l'entrada de centre i en zones comuns sobre: 

• Cartells "informació general sobre el Coronavirus". 

• Cartell desinfecció de mans. (Incloure en tots els banys, vestidors i lava-
bos). 

• Cartell amb esquema de notificació de possibles símptomes o situacions 
de contacte amb persones afectades o sospitoses d'estar afectades per 
la malaltia. 
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• A més de la higiene personal, es posaran els mitjans necessaris per garantir la higiene 
dels llocs de treball, que s’haurà intensificar en relació amb la pràctica habitual. Les 
polítiques de neteja i desinfecció de llocs i equips de treball, són importants mesures 
preventives. És crucial assegurar una correcta neteja de les superfícies i dels espais, trac-
tant que es realitzi neteja diària de totes les superfícies, posant l'accent en aquelles de 
contacte freqüent com poms de portes, baranes, botons etc. Els detergents habituals 
són suficients. Es prestarà especial atenció a la protecció del personal treballador que 
realitzi les tasques de neteja i desinfecció. 

• Es limitarà el nombre de persones i el temps d'exposició a el mínim possible. En espais 
tancats es recomana marcar aforament del 30% màxim i a l’exterior l’ús de la mascareta 
i preservar la distància social de 2 metres. 

• Evitar la incorporació a la feina de personal que presenti simptomatologies o sigui con-
siderat especialment sensible a aquest risc. En cas que no es pugui evitar la incorporació 
a la feina del personal de risc, s’adaptarà el lloc de treball per aquesta circunstància.  

• Les mesures i condicions que necessàriament s'han d'adoptar per garantir la salut de 
treballadors i personal de manteniment i evitar la propagació de virus, han de ser les 
que venen requerides pels protocols sanitaris oficials i, en concret, les que assenyala 
l'Organització Mundial de la Salut i el Ministeri de Salut. 

4.1. Mesures dirigides a la prevenció i control de la infecció.  

Mesures de caràcter organitzatiu 

• Mantenir la distància de seguretat entre treballadors de dos metres. Tant en els dife-
rents talls de l'obra, com específicament a la zona de vestidors i menjador. En cas de no 
poder garantir aquesta distància s'hauran d'organitzar torns per escrit per a l'ús dels 
mateixos, de manera que es garanteixi que l'aforament no superi el 30% i la situació dels 
treballadors sigui en diagonal, no de front, i permeti mantenir al menys dos metres entre 
ells. Desprès de cada ús, s’haurà de fer neteja i desinfecció exhaustiva, si és possible, o 
com a mínim un cop al dia. 

• S'ha de garantir en l'obra l'accés a lavabos i instal·lacions properes, en què els treballa-
dors puguin rentar-se les mans i rentar-se adequadament amb aigua i sabó o gel i/o 
solucions desinfectants, durant i després de la jornada laboral. Els treballadors utilitza-
ran les mateixes de forma individual preferiblement i, en qualsevol cas, mantenint sem-
pre una distància de dos metres amb la resta de treballadors. 

• S'han d'establir plans de continuïtat de l'activitat davant d'un augment de les baixes 
laborals amb el personal o en un escenari d'increment del risc de transmissió en el lloc 
de treball, amb un procés de participació i acord amb la representació legal dels treba-
lladors. 

• L’empresa haurà de notificar al seu servei de prevenció la presència de personal treba-
llador especialment sensible en relació a la infecció de coronavirus SARS-CoV-2, per què 
aquest pugui emetre un informe sobre les mesures de prevenció , adaptació i protecció. 

• Contemplar possibilitats de redistribució de tasques i / o teletreball si fos necessari. S'ha 
de prioritzar el teletreball, com a primera opció, en aquells llocs que així ho permetin, 
com a llocs administratius en casetes, etc. 

• Suspendre l'ús comunitari dels vestidors d'obra. Els treballadors hauran de venir can-
viats del seu domicili o fer-ho a l'accedir al centre de treball, mantenint sempre una 
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distància interpersonal de al menys 2 metres. En la seva impossibilitat, habilitar torns 
d'accés al vestuari en funció de la superfície i característiques del mateix, de manera 
que es garanteixi la distància interpersonal de 2 metres.  

• S'hauran de fer neteja i desinfecció exhaustiva entre cada ús si és possible i com a mínim, 
un cop al dia, de les instal·lacions comunes de centre de treball, així com específicament 
vestuaris, lavabos i menjador. 

• Els lavabos disposaran en tot moment dels estris necessaris per a una correcta higiene 
personal dels treballadors, com miralls, lavabos amb aigua corrent, calenta si cal, sabó i 
sistema d'assecat amb garanties higièniques (tovalloles d'un sol ús o eixugamans, gel o 
desinfectant i papelera amb tapa ...). S’haurà d’extremar la neteja i desinfecció dels la-
vabos. 

• Els treballadors hauran d'evitar aglomeracions o agrupacions, que suposin un contacte 
entre els mateixos, tant en l'obra com en totes les dependències i instal·lacions de la 
mateixa. Es recomana no superar aglomeracions de 5 persones, ús de mascareta i dis-
tància mínima de 2 metres. 

• Les mesures higienicosanitàries que han de seguir els treballadors i personal són: 

 

• Rentar-se les mans freqüentment utilitzant aigua i sabó, fregant bé per tota la 
mà. Si les mans estan visiblement netes la higiene es pot fer amb productes de 
base alcohòlica. 

• Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca. Les mans el toquen tot i els gèrmens 
poden sobreviure en les superfícies durant un temps. 

• Adoptar mesures d'higiene respiratòria i al tossir o esternudar cobrir-se el nas i 
la boca amb un mocador, i llençar-a una galleda d'escombraries amb tapa i pe-
dal. Si no es disposa de mocadors emprar la part interna de el colze per no con-
taminar les mans. 

• Mantenir sempre el distanciament social de 2 metres de persona a persona i en 
el cas que no es pugui mantenir fer ús de la mascareta i minimitzar el temps 
d’interacció. 

• Evitar contactes físics innecessaris. 

• Neteja i desinfecció diària de llocs i d’eines i estris que no siguin d’ús individual 
(taules, passamans, poms de portes, botoneres de ascensors, etc.). 

• Minimitzar els contactes entre els treballadors i proveïdors. Sempre que es pu-
gui, es prioritzarà el teletreball per les reunions i, en el cas que no es pugui pel 
tipus de proveïdor, es recomana estar el mínim temps de reunió, l’ús de la mas-
careta, guardar la distància social dels 2 metres i no ajuntar grups de persones 
en espais tancats. 

• Evitar que treballadors simptomàtics s'incorporin a la feina. 

• Limitar la realització de reunions, afavorir la videoconferència. 

 

Altres mesures recomanades: 

• Dur les ungles curtes i cuidades, evitant l'ús d'anells, polseres, rellotges de canell 
i altres ornaments. 
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• Recollir el cabell llarg en una cua o monyo baix. 

• Evitar l'ús de lents de contacte i tenir en compte la neteja i desinfecció de les 
ulleres 

 

• A tenir en compte tots els estris / eines / equips de treball utilitzats s'hauran de netejar 
i desinfectar de forma exhaustiva, i una vegada al dia com a mínim, sobretot si són d’ús 
compartit entre persones i entre torns. 

 

4.2. Mesures de protecció personal 

La forma òptima de prevenir la transmissió és utilitzar una combinació de totes les mesures 
preventives, no només equips de protecció individual (EPI). L'aplicació d'una combinació de me-
sures de control pot proporcionar un grau addicional de protecció. 

Els Equips de Protecció Individual, en cas de ser necessaris, s'hauran de seleccionar en funció 
de l'avaluació específica de el risc de cada cas/obra 

 

De manera general es poden recomanar els següents EPIS 

▪ Mascareta EN149 - FFP2  

o Es recomana l’ús de mascareta en cas de treball a prop d’altres persones i obli-
gatòria si la distància entre elles és inferior a 2 metres. 

o Es recomana l’ús de mascareta FFP2 sense vàlvula o quirúrgica segons l’ambi-
ent. 

 

▪ Guants 

o Es faran servir per tasques de neteja. 

o No tocar-se la cara amb ells. 

o Els guants NO reemplacen la higiene de mans. 

o Poden generar una falsa sensació de seguretat. 
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o És més segur rentar-se les mans més sovint que l’ús de guants  

 

▪ Roba de treball  

o La roba que es faci servir cada dia, s’haurà de rentar de forma diària si és possi-
ble i a la rentadora a mínim 60 graus. 

o S’haurà d’evitar canviar-se a l’obra.  

 

4.3. Situacions d'emergència 

• Si es presentés la necessitat d'atendre a una altra persona en situació d'emergència es 
diferenciaran dues possibles situacions: 

 

1) L'atenció i ajuda a una persona de la qual es desconeix el seu estat de salut i en una aparent 
situació de normalitat sanitària general (sense constància de possible contagi), requerirà 
mesures higienicosanitàries generals, com a estratègia preventiva individual de protecció: 

• Utilitzar, si és possible, guants i mascaretes que es tiraran immediatament des-
prés del seu ús. 

• Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca després de tenir contacte físic amb la 
persona assistida o les seves pertinences. 

• Rentar-se les mans. La higiene de les mans és una de les millors pràctiques per 
a no adquirir malalties infeccioses ni transmetre-les. Les recomanacions de com 
realitzar-la són: 

- Utilitzar aigua, preferentment tèbia. 

- Afegir sabó sobre els palmells de les mans i fregar durant un mínim de 
40 segons, realitzant fricció en els palmells, dors, espais interdigitals i 
avantbraç. 

- Retirar el sabó sota l'aixeta. 

- Utilitzar, sempre una tovallola de paper d'un sol ús. 

• Després de l'atenció, mantenir una distància de persona a persona (dos metres 
de seguretat). 

• Evitar contactes físics innecessaris. 

• Neteja i desinfecció diària de llocs i estris comuns (taules, passamans, poms de 
portes, botoneres de ascensors, etc.). 

 

2) L'atenció i ajuda a una persona en alerta sanitària (contagi sospitós o confirmat): Trucar al 
116 per seguir les indicacions i formes d'actuació. 

• El responsable de cada departament o secció, en col·laboració amb el delegat de pre-
venció, serà el responsable de vigilar que la resta de treballadors segueixen aquestes 
instruccions. 
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• En cas que l'empresa així ho determini, es podran realitzar controls de mesurament de 
la temperatura a l'entrada de la mateixa. Aquesta mesura només es podrà aplicar si 
s'assegura les mesures higièniques de seguretat. 

• Quant es constati el menor indici que qualsevol persona present en el centre de treball 
manifesti símptomes de la malaltia o hagi estat en contacte amb persones infectades, 
se seguirà rigorosament el protocol sanitari establert a continuació. 

 

5. Coordinació d’activitats empresarials  

El present procediment s'haurà de difondre a tot el personal present en el centre de treball, tant 
de l'empresa com de terceres empreses i autònoms presents en les instal·lacions, quedant de-
gudament registrat el seu lliurament. 

1. S’ha de modificar el projecte de seguretat i salut? 

Pel fet de ser un assumpte de seguretat i salut pública i no estar associat a l'execució de les 
pròpies activitats recollides en el projecte, no es considera que sigui necessari la redacció d'un 
annex a el PROJECTE DE SEGURETAT I SALUT de l'obra. Per contra aconsellem que s'implantin 
les següents accions: 

▪ Cada Empresa (contractistes i subcontractistes), fins i tot altre tipus d'empreses partici-
pants en l'obra (enginyeries, coordinador de seguretat, estudi d'arquitectura, etc.), han 
de disposar cadascuna del seu propi protocol d'actuació COVID-19 i informar als seus 
treballadors de les mesures establertes en ell. 

▪ Establir reunions de coordinació (evitant que aquestes es facin de forma presencial) en-
tre les empreses que cohabitin en el centre de treball / obra de construcció per tal d'a-
nalitzar entre elles qualsevol circumstància que sigui necessària tenir en compte res-
pecte de la posada en funcionament i control dels protocols anteriorment comentats 
per cadascuna de les parts (per exemple, comunicacions en cas de possibles casos pre-
sentats, treballs planificats, horaris, comunicacions en l'obra, viabilitat de possibles me-
sures de control a implantar, etc.) 

2. Reunions d’obra 

▪ S'han d'evitar el màxim reunions presencials en sales tancades i/o amb moltes persones. 
En el cas que es produeixin, aquestes es realitzaran mantenint la distància social de 2 
metres, s’utilitzarà mascareta i es procedirà a la ventilació de la sala posterior. 

▪ En la mesura del possible es proposaran realitzar-les per mitjans telemàtics (skype / te-
ams, etc.) o fins i tot per mail, creuant la informació/accions a prendre de forma per 
aquest mitjà. 

▪ En la seva impossibilitat, es realitzaran amb assistència del mínim de persones possible 
i sempre garantint que la distància interpersonal és igual o superior a 2 metres, utilitzant 
els treballadors mascareta FFP2 / FFP1 / quirúrgica (en funció de disponibilitat). 
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6. Pautes d’actuació davant possibles casos de Covid-19 al centre de treball 

6.1.- SI ELS SÍMPTOMES APAREIXEN AL DOMICILI DEL TREBALLADOR/A 

A. ACTUACIÓ PER PART DEL TREBALLADOR/A. 

Si un treballador/a de l'empresa presenta símptomes compatibles amb la malaltia (febre, tos, 
sensació de fatiga): 

1. No acudirà al centre de treball. 

2. Li comunicarà a l'empresa. 

3. Es posarà en contacte immediatament amb el seu metge referent o trucarà al i seguirà 
les seves instruccions. 

4. Mantindrà informada a l'empresa sobre la seva evolució. 

 

B. ACTUACIÓ PER PART DE L'EMPRESA. 

▪ Cal netejar i desinfectar exhaustivament les superfícies i el terra de l’espai habilitat, així 
com les superfícies del lavabo i el vàter, amb material d’un sol ús.  

▪ La persona encarregada de la neteja ha de protegir-se amb mascareta i guants d’un sol 
ús. Un cop acabada la neteja, ha de rentar-se les mans amb aigua i sabó (durant uns 40-
60 segons).  

▪ Si la persona ha tingut contacte amb material tèxtil (per exemple, tovalloles, etc.), 
aquest material s’ha de rentar amb els detergents habituals a 60-90 ºC i deixar que s’as-
sequi completament.  

▪ Es recomana eliminar els residus de la persona malalta −incloent-hi el material d’un sol 
ús utilitzat (guants, mocadors, mascaretes)− ficant-los en una bossa de plàstic (bossa 1), 
en un cubell d’escombraries amb tapa disposat a la sala, sense separar-los per al reci-
clatge.  

▪ Aquesta bossa 1 s’ha de tancar i introduir en una segona bossa (bossa 2), al costat de la 
sortida de la sala, en què, a més, s’han de dipositar els guants i la mascareta utilitzats 
per la persona que té cura del malalt, i després s’ha de tancar adequadament.  

▪ La bossa 2 s’ha de dipositar a la bossa d’escombraries (bossa 3) amb la resta de residus 
del centre i s’ha de tancar també adequadament. La bossa 3 s’ha de llençar al contenidor 

del rebuig diàriament. Immediatament després, cal rentar-se bé les mans.  

 

C. RESTA DE TREBALLADORS / ES. 

1. Si els treballadors / es han tingut un contacte amb el possible cas de contagi, rebrà les 
instruccions a seguir, per indicació del Ministeri de Salut. 

2. Reforçar les pràctiques d'estricte rentat de mans, evitar tocar-se cara, ulls, nas o boca. 

3. En cas de dubtes respecte als símptomes, contactar al metge referent.  
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6.2.- SI ELS SÍMPTOMES APAREIXEN EN EL TREBALL 

A. ACTUACIÓ PER PART DEL TREBALLADOR / A. 

Si els símptomes apareixen al centre de treball (febre, tos, fatiga, etc.). 

1. Ha de aïllar-se de la resta de treballadors / es en un espai que habiliti l’empresa. 

2. No treure’s la mascareta. 

3. Dirigir al seu domicili si és possible en transport privat, sempre que sigui lleu. Si els símp-
tomes són de gravetat, contactar trucant al 116 i esperar instruccions. 

4. Un cop al seu domicili, seguir les pautes establertes en el punt 1.A. 

B. ACTUACIÓ PER PART DE L'EMPRESA. 

▪ Cal netejar i desinfectar exhaustivament les superfícies i el terra de l’espai habilitat, així 
com les superfícies del lavabo i el vàter, amb material d’un sol ús.  

▪ La persona encarregada de la neteja ha de protegir-se amb mascareta i guants d’un sol 
ús. Un cop acabada la neteja, ha de rentar-se les mans amb aigua i sabó (durant uns 40-
60 segons).  

▪ Si la persona ha tingut contacte amb material tèxtil (per exemple, tovalloles, etc.), 
aquest material s’ha de rentar amb els detergents habituals a 60-90 ºC i deixar que s’as-
sequi completament.  

▪ Es recomana eliminar els residus de la persona malalta −incloent-hi el material d’un sol 
ús utilitzat (guants, mocadors, mascaretes)− ficant-los en una bossa de plàstic (bossa 1), 
en un cubell d’escombraries amb tapa disposat a la sala, sense separar-los per al reci-
clatge.  

▪ Aquesta bossa 1 s’ha de tancar i introduir en una segona bossa (bossa 2), al costat de la 
sortida de la sala, en què, a més, s’han de dipositar els guants i la mascareta utilitzats 
per la persona que té cura del malalt, i després s’ha de tancar adequadament.  

▪ La bossa 2 s’ha de dipositar a la bossa d’escombraries (bossa 3) amb la resta de residus 

del centre i s’ha de tancar també adequadament. La bossa 3 s’ha de llençar al contenidor 

del rebuig diàriament. Immediatament després, cal rentar-se bé les mans.  

C. RESTA DE TREBALLADORS / ES. 

1. Si els treballadors / es han tingut un contacte amb el possible cas de contagi, rebrà les 
instruccions a seguir, per indicació del Ministeri de Salut. 

2. Reforçar les pràctiques d'estricte rentat de mans, evitar tocar-se cara, ulls, nas o boca. 

3. En cas de dubtes respecte als símptomes, contactar al metge referent. 

 

6.3.- TREBALLADORS / ES SENSIBLES 

En aquests casos, persones d’edat avançada i/o amb malalties cròniques, com són la diabetis, 
les malalties cardiovasculars, cardíaques o pulmonars, o amb problemes al sistema immunolò-
gic, hauran d'extremar les mesures d'higiene personal i a ser possible realitzaran TELETREBALL. 
Si el metge ho troba convenient els pot aïllar per persona de risc amb la corresponent baixa. 
En cas de dubtes respecte a possibles símptomes, contactar mitjançant el telèfon al metge re-
ferent. En tot moment s'hauran de seguir les indicacions de les autoritats sanitàries.   
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7. Desplaçaments en vehicles per motius de treball 

▪ Privilegiar el transport privat al públic. 

▪ Si s’ha de fer servir el privat i s’han de portar més persones, s’hauran de fer servir mas-
caretes i netejar i desinfectar el vehicle després de fer-lo servir 

▪ Les zones i punts en què cal intensificar la neteja i la desinfecció són els següents:  

- Interruptors i botoneres, manetes de portes, botons de finestres, reposabraços i repo-
sacaps, cinturons de seguretat, terra i en general, qualsevol superfície en contacte amb 
les mans  
 

▪ La neteja es pot fer amb aigua o sabó o amb els detergents d’ús habitual en l’àmbit del 
transport, que s’hauran d’aplicar en la concentració i les condicions d’ús que indiqui 
l’etiqueta de cada producte.  

▪ Per a la desinfecció podeu utilitzar:  

- Lleixiu: es recomana fer una dilució barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre 
d’aigua. Aquesta solució s’ha de preparar diàriament i s’ha de deixar 
actuar durant uns minuts.  

-  Alcohol etílic d’entre el 62% i el 71%: es pot obtenir a partir de l’alcohol 
etílic habitual, barrejant 70 ml d’alcohol amb 30 ml aigua.  

-  Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada ha-
bitual, barrejant una part d’aigua oxigenada i cinc parts d’aigua.  

- Es poden utilitzar també altres productes desinfectants que tinguin una 
finalitat viricida (que neutralitza un virus).  

 

▪ Els productes de neteja i desinfecció s’han de manipular de forma adequada per evitar 
possibles riscos.  

- Cal llegir les etiquetes i seguir totes les instruccions d’ús. S’ha de res-
pectar la dosificació indicada i aplicar cada producte de la forma pre-
vista i en el lloc indicat. El fet d’utilitzar-los en més quantitat no implica 
que siguin més efectius i fer-ho podria comportar riscos.  

- No es poden barrejar ni utilitzar a la vegada productes diferents, ja que 
podrien deixar anar gasos tòxics o generar reaccions químiques perillo-
ses.  
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8. Fitxes pel centre de treball  
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9. Procediments recomanats
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