
 

 

ANNEX 4 
 

MESURES D’HIGIENE  
 
 
Mesures organitzatives, de protecció i de seguretat  
 
A. Pla de protecció i seguretat 
 
Abans d’obrir l’activitat cal que cada una de les empreses desenvolupi 
internament un pla de protecció i seguretat, tenint en compte els elements 
següents: 
 

1. Reordenar l’activitat 
 
• S’ha de respectar la distància interpersonal entre els treballadors i en l’atenció 

al públic (2 metres). 
• En el cas dels treballadors, si aquesta distància no pot ser respectada cal 

establir torns de treball de manera que s’eviti que els treballadors coincideixin. 
• Cal ajustar els horaris d’atenció al públic de manera que s’evitin 

desplaçaments dels treballadors. Cal evitar horaris partits i s’han de promoure 
horaris continus d’acord amb la normativa vigent en matèria de relacions 
laborals. 

• Cal controlar el compliment de la distància mínima en les cues per accedir a 
l’establiment. 

• Pel que fa a l’afluència dels clients, cal limitar estrictament la capacitat del 
comerç al 30% per respectar la distància de 2 metres entre els clients. 

 
2. Senyalitzar degudament els espais on s’atendrà els usuaris 

 
• Es recomana instal·lar barreres de separació físiques (per exemple, 

mampares plàstiques als taulells d’atenció), o marques de distanciament al 
terra per indicar la separació entre els clients o entre els clients i els taulells 
d’atenció al públic. 

• Cal instal·lar cartells informatius dirigits al públic sobre les mesures sanitàries 
que cal respectar. És important fer menció que s’ha de minimitzar el contacte 
entre els clients i els productes a la venda. 

• Cal preveure els mecanismes per exercir un control estricte de les capacitats 
per respectar les distàncies. 



 

 
3. Garantir les condicions de seguretat i protecció 

 
• S’ha de pagar electrònicament sempre que sigui possible. 
• Els clients i els treballadors sempre han de dur mascareta. 
• Es recomana disposar de gel o solucions hidroalcohòliques o tovalloletes 

desinfectants als accessos de l’establiment i a cada un dels llocs de treball 
(inclòs el taulell d’atenció al públic). Si la superfície comercial és gran, cal 
preveure altres punts de gel hidroalcohòlic o tovalloletes desinfectants. 

• Cal evitar sistemes de fitxatge que impliquin el sistema dactilar. 
• S’ha de garantir la ventilació adequada dels locals, natural o general forçada, 

com a mínim durant deu minuts tres cops al dia. 
• Cal facilitar els accessos als espais, si pot ser amb sistemes mecànics o 

deixant quan sigui possible les portes obertes, de forma que s’utilitzin les 
manetes el mínim possible. 

• Cal assegurar que a tots els lavabos hi hagi sabó, mocadors o tovalloles de 
paper. Es recomana establir la màxima freqüència en la neteja i desinfecció 
dels lavabos. 

• Cal fixar una capacitat màxima del 30% en les zones comunes dels 
treballadors (menjadors, offices, etc.) mitjançant l’establiment de torns. 
Sempre s’han de respectar les distàncies interpersonals (2 metres). 
 

4. Mesures especials per als treballadors 
 

• Cal que tots els treballadors segueixin les indicacions i les recomanacions de 
prevenció i d’higiene que els indiqui l’empresa. 

• Es recomana anar a la feina a peu o amb transport individual. Si heu d’agafar 
transport públic, poseu-vos mascareta i mantingueu la distància de seguretat.  

• Renteu-vos sovint les mans, amb sabó o solucions hidroalcohòliques. 

• Mantingueu la distància de dos metres amb els companys i eviteu el contacte 
estret.  

• Eviteu el contacte físic, com els petons i les encaixades de mans.  

• Eviteu compartir amb altres treballadors equips i dispositius (telèfons, tisores, 
datàfons, caixa enregistradora, balança, etc.), i en cas que sigui inevitable 
desinfecteu amb gel hidroalcohòlic els dispositius entre l’ús d’una persona i 
una altra.  

• Tapeu-vos la boca amb el colze en tossir o esternudar i eviteu tocar-vos els 
ulls, el nas i la boca. Després renteu-vos les mans.  

• Llenceu el mocador d’un sol ús a la paperera després d’utilitzar-lo. 

 
5. Establir un pla de neteja i desinfecció 

 
La neteja i desinfecció cal que sigui exhaustiva i com a mínim amb una freqüència 
diària.  
 
La supervivència dels coronavirus en les superfícies pot ser molt variable, d’entre 
dos hores i nou dies, en funció del material, la temperatura, la humitat, etc. Per 



 

això, és recomanable que s’intensifiquin els procediments de neteja i desinfecció 
habituals que es duen a terme. 
 
 
Generalitats de la neteja i la desinfecció 
 
• La neteja és fonamental perquè elimina la brutícia i la matèria orgànica de les 
superfícies i arrossega els microorganismes. Es recomana fer una neteja diària, 
utilitzant aigua i sabó, de totes les superfícies de contacte freqüent amb les mans. 
Us recordem que la desinfecció per inactivar els microorganismes ha d’anar 
precedida d’una neteja, perquè si no la brutícia pot interferir en els desinfectants i 
minimitzar-ne l’eficàcia. 
• Cal netejar i desinfectar periòdicament els elements i utensilis utilitzats en la 
neteja i desinfecció (baietes, pals de fregar, guants). 
• Netegeu el terra sovint amb aigua i sabó o amb els productes habituals. 
Després, desinfecteu-lo amb lleixiu diluït a 1/50 (la quantitat de lleixiu equivalent a 
un got d’aigua de 200 ml per a una galleda amb deu litres d’aigua). 
• La neteja i desinfecció cal que sigui més exhaustiva i freqüent als espais més 
utilitzats. 
• De forma general es recomana la neteja i desinfecció com a mínim una vegada 
al dia. 
 
Productes de neteja i desinfectants 
 
La neteja es pot fer amb aigua o sabó o amb els detergents d’ús habitual en 
l’àmbit domèstic, que s’han 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 habitual, 
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 respectar la 
dosificació indicada i aplicar cada producte de la forma i al lloc previstos. 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 perilloses. 
 
La neteja i desinfecció ha de ser freqüent en totes les zones de l’establiment. Les 
zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són els següents: 
 



 

• Interruptors i timbres, botoneres dels ascensors. 
• Manetes i poms de portes, d’armaris i arxivadors. 
• Baranes i passamans, d’escales i ascensors. 
• Taulells, taules i expositors. 
• Ordinadors, sobretot teclats i ratolins. 
• Telèfons. 
• Utensilis d’oficina. 
• Datàfons. 
• Caixes enregistradores. 
• Aixetes. 
• Lavabos. 
• Qualsevol superfície o utensili en contacte amb les mans. 
 
 
Normes que han de seguir algunes activitats específ iques 
 

a) Perruqueries i centres de bellesa  
 

Normes que han d’acomplir les perruqueries, a més a més de la resta de normes 
incloses en aquesta nota i les ja publicades pel Ministeri de Salut. 

Les perruqueries hauran de seguir una sèrie de mesures de seguretat per reduir 
al màxim la possibilitat de contagi. 

Es recomana que en la mesura que sigui possible s’eviti realitzar serveis que 
impliquin que el client hagi de retirar-se la protecció facial.  

Comunicació per part de l’establiment 

S’ha d’informar que només s’atendrà amb cita prèvia i individualitzada. Així doncs, 
es recomana no acudir-hi ni amb acompanyants ni amb nens petits que no hagin 
d’utilitzar el servei. 

Mesures de seguretat per fer el servei 

• L’establiment ha de facilitar bates o capes d’un sol ús al client, que les ha de 
mantenir posades durant tot el servei.  

• És obligatori que el client usi mascareta. Si no en porta, l’establiment pot 
facilitar-li’n una. En cas contrari, no es podrà fer el servei.  

• Cal evitar, en la mesura que sigui possible, que el client toqui o manipuli 
aparells, estris, mobiliari o objectes amb les mans si no porta guants. 

• Les tovalloles habituals s’han de substituir per tovalloles d’un sol ús, o bé 
s’han de desinfectar les tovalloles habituals després de cada servei. 

• S’ha de deixar un espai entre els clients de 2 metres en la zona de tocadors o 
posar-hi una mampara de separació.  

• En la zona de rentar caps eviteu de simultaniejar clients si no hi ha la 
separació suficient entre ells. 

• Només es pot atendre un client per treballador. Es recomana realitzar tot el 
servei mitjançant el mateix estilista i mantenir el client en el mateix espai 
durant tot el servei. 



 

• En les zones habituals de contacte amb el client, especialment lliteres, els 
clients han de cobrir-se, i en la mesura que sigui possible, amb material de 
protecció d’un sol ús.  

• Els vestidors dels clients s’han de desinfectar entre client i client (cadira, 
armari, penjador, etc). 

• El servei és individualitzat: una cabina = un client = un esteticista. 
• S’han d’higienitzar o d’esterilitzar els productes, aparells i instruments que 

s’han de fer servir o manipular o que estiguin en contacte directe amb el client 
durant la sessió (miralls, tenalles, pinces, recanvis per a la 
microdermoabrasió, aparells de fotodepilació, maquinària, etc). 

• En els tractaments facials, es recomana que la retirada de la mascareta del 
client sigui durant el mínim temps possible. 

• Cal extreure el contingut necessari amb palets depressors o culleres.  
• Cal una atenció especial a netejar l’ull de la llitera per a la cara del client. 
• S’ha de deixar un espai entre els clients de 2 metres en la zona de tocadors o 

posar-hi una mampara de separació.  
• Es recomana ventilar els espais, especialment de les cabines, entre client i 

client, almenys 5-10 minuts. 
• Una vegada finalitzat el servei, s’han de desinfectar les superfícies on s’hagi 

atès el client. 
• No es pot facilitar revistes, premsa, tauletes digitals o qualsevol element que 

pugui passar d’una persona a una altra. 
• La zona d’exposició de productes només pot ser accessible al personal de 

l’establiment. 
 

Mesures de seguretat per a l’empleat 

• Els empleats han d’utilitzar guants de forma sistemàtica, especialment 
entre client i client, així com bates d’un sols ús en la mesura que sigui 
possible. 

• És obligatori l’ús de mascareta durant tota la jornada.  
• Cal rentar-se les mans amb aigua i sabó o gel o solucions 

hidroalcohòliques abans, durant i després de servei. 
• Es recomana que la roba de treball sigui diferent de la d’arribada al lloc de 

treball, així com utilitzar un calçat diferent del del carrer. 
• Cada membre de l’equip tindrà els seus propis materials. Prèviament han 

de preparar els raspalls, les tisores i les pintes, i s’han d’assegurar que 
estiguin perfectament higienitzats per a cada servei.   

• L’establiment ha de proporcionar als empleats tot el material de seguretat 
personal, així com qualsevol altre que pugui ser complementari del material 
obligatori (mascaretes de tipus quirúrgic o de protecció superior; bates d’un 
sol ús; guants de làtex, nitril o vinil; peücs; pantalla de protecció facial 
plàstica). 

• En els tractaments no facials, es recomana fer el tractament amb guants 
d’un sol ús, i en tot cas és obligatori rentar-se les mans de manera 
adequada i eficaç abans i després del tractament, amb aigua i sabó o gel o 
solucions hidroalcohòliques.    
 
 
 
 



 

b) Estudis de fotografia 
 

• Cal posar a disposició del personal de l’establiment i dels clients guants o 
solucions hidroalcohòliques. 

• S’ha d’evitar, en la mesura que sigui possible, que el client toqui o manipuli 
aparells, estris, mobiliari o objectes amb les mans si no porta guants. 

• Els mostraris o catàlegs només poden ser manipulats pel personal de 
l’establiment. 
 

Per fer una fotografia de tipus carnet 

• S’ha de respectar en tot moment la distància interpersonal, i només en el 
moment de fer la fotografia el client es pot treure la mascareta. El professional 
no ho pot fer en cap moment. 

• Una vegada feta la fotografia, s’han de desinfectar les superfícies on s’hagi 
atès el client. 
 

Per fer una sessió fotogràfica en l’establiment comercial 

• S’ha d’informar que tan sols s’atendrà amb cita prèvia i individualitzada. Així 
doncs, es recomana no acudir a l’establiment ni amb acompanyants ni amb 
nens petits que no hagin d’utilitzar el servei. 

• Durant la sessió, cal evitar en la mesura que sigui possible que el client toqui 
o manipuli aparells, estris, mobiliari o objectes amb les mans. Si ho fa, se les 
ha de rentar amb gel o solucions hidroalcohòliques, de forma reiterada. 

• S’ha de respectar en tot moment la distància interpersonal. 
• Una vegada s’ha dut a terme la sessió, s’han de desinfectar els aparells, 

estris, mobiliari o objectes que hagi manipulat el client. 
 

 
Andorra la Vella, 13 de maig del 2020 
 
 
Ministeri de Presidència, Economia i Empresa 


