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PLA DE XOC I MESURES DE DESCONFINAMENT 
DIRECCIÓ GENERAL D’IGUALTAT 

 
 
 

El Pla de xoc de la DGI orienta el seu treball post període d’alerta en tres categories d’accions:  
1. Noves accions derivades del nou escenari post emergència sanitària  
2. Reformulació de les accions preestablertes per adaptar-les als objectius anuals i de Pla de 

legislatura  
3. Continuació del pla de treball per a l’assoliment dels objectius anuals i de PL.  

 
En cadascuna de les tres àrees, la definició de les tres tipologies d’accions és la següent:  
 
 Àrea d’Igualtat d’Oportunitats en el treball: 
 

1. Noves accions derivades del nou escenari post emergència sanitària 
 
Participació en els gabinets post crisi i per a l’abordatge de la crisi social i econòmica amb mirada de 
gènere (àmbits social i laboral)  
 
Constitució d’un grup de treball en el marc de la comissió d’Igualtat del Consell de Relacions Laborals per a 
l’abordatge de mesures laborals post crisi amb mirada de gènere 
 
Campanya de corresponsabilitat en les feines de cura durant el desconfinament i posterioment 1* 
 
Campanya de visibilització del valor de les feines de cura durant la crisi sanitària 2* 
 
Grup de treball per a la definició  de recomanacions del model de teletreball amb mirada de gènere 3* 
 
Grup de treball per a les recomanacions de la flexibilització dels horaris amb mirada de gènere 
 
Assessoria per a la capacitació i formació de les treballadores de les feines de cura (domiciliàries i en 
institucions), en col·laboració amb el SOC   
 
Assessoria laboral per a les treballadores de la llar i les persones empleadores 4*  
 
Publicació d’un informe sobre els impactes de la crisi en l’ocupació de les dones 5* 
 
 

2. Reformulació de les accions preestablertes per adaptar-les als objectius anuals i de Pla de 
legislatura 

 
Conversió a no presencials  les formacions restants de l’any 2020 que no s’han dut a terme durat el 
període d’alerta 6* 
 
Fraccionament  dels grups de monitoratge i treball amb empreses i institucions per tal d’adaptar-se a nous 
formats seguint indicacions de seguretat sanitària.  
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3. Continuació del pla de treball per a l’assoliment dels objectius anuals i de PL.  
 
Conclusió i llançament de la campanya de protecció de drets de les treballadores de la llar, adreçat a les 
treballadores i els empleadors/es.  
 
Assessorament per a l’avaluació, redacció i implementació de Plans d’Igualtat a les empreses i publicació 
del decret de registre de plans obligatori, i grup de treball amb persones expertes i agents per revisar els 
plans i les polítiques d’igualtat a les empreses. Si tenim Fons social Europeu previst (500.000€)  entraria en 
aquest pressupost. 7* 
 
 
 
Àrea d’igualtat de tracte i de no discriminació de les persones LGBTI:  
 

1. Noves accions derivades del nou escenari post emergència sanitària  
 

Campanya drets/xarxa SAI post crisi i en el marc de campanyes no-discriminació. Visibilització del col·lectiu 
LGBTI en tots els escenaris post-crisi 8*  

 
2 . Reformulació de les accions preestablertes per adaptar-les als objectius anuals i de Pla de 
legislatura  
 

Ampliació conveni amb el Col·legi de Psicologia de Catalunya per tal de mantenir l’atenció psicològica post 
emergència sanitària, de les situacions derivades del confinament 9* 
 
Passar a no presencials totes les formacions que sigui possible i encetar una nova línia de treball 
d’assessorament/consultoria on-line  10* 
 
Fraccionar les formacions i grups de treball que hagin de tenir necessàriament un format presencial   

 
3.Continuació del pla de treball per a l’assoliment dels objectius anuals i de PL.  
 

Final del pla de desplegament de Serveis d’Atenció Integral a totes les comarques i municipis de més de 
20.000 habitants (objectiu 100 SAIs) i inici desplegament pla “punts SAI” a municipis menors 11*  

 
 

Àrea d’Accessibilitat i Supressió de Barreres  
 

1. Noves accions derivades del nou escenari post emergència sanitària  
 

Establiment d’una unitat de assessorament, validació i seguiment de tot el material divulgatiu que es 
generi a partir de l’emergència i la situació post alerta sanitària 12* 
 
Adaptació a format APP accessibles des de telèfons mòbils als recursos de TASF. Una de les limitacions 
d’accés a les prestacions és que només s’hi arribi via ordinador o tauleta, i no telèfon 13* 
 
Establiment d’un pla d’accessibilitat i capacitació digital als equipaments DGAC i municipals, atès que la 
crisi ha posat de relleu que moltes persones no tenen competències d’accés suficients 14* 
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2. Reformulació de les accions preestablertes per adaptar-les als objectius anuals i de Pla de 

legislatura  
 

Reforç dels equipaments SÍRIUS per a l’adaptació de les llars a les persones que han superat la COVID19 i 
opten per la vida a casa.  
 
Passar a no presencials totes les formacions que sigui possible i encetar una nova línia de treball 
d’assessorament/consultoria on-line (àrea, SÍRIUS i UTAC) 15* 

 
Fraccionar les formacions i grups de treball que hagin de tenir necessàriament un format presencial  
 

 
3. Continuació del pla de treball per a l’assoliment dels objectius anuals i de PL.  

 
Finalització i aprovació del Decret de desplegament de la llei 13/2014 d’Accessibilitat.  

 
 

Les MESURES DE DESCONFINAMENT proposades són: 
 
 
Ateses les reduïdes dimensions dels equips que conformen les tres unitats de la DGI, i les limitacions 
constatades de determinats àmbits del teletreball que al llarg de l’estat d’alerta s’han constatat durant la 
situació d’alerta, la principal opció és la de: 
  
Establiment de torns horaris de treball que permetin una atenció horària extensa (de 7.30h del matí a 
19.30h de la tarda) en el que el personal treballi en dos torns, que combinada amb dos dies de teletreball 
setmanal permetin complir el total de la jornada laboral.  
 
Els torns alterns s’haurien de complementar amb una pausa al mig de la jornada per tal de procedir a la 
desinfecció dels espais.  
 
Cas de persones que expressament ho sol·licitin i que la seva condició de cuidadores/convivents amb 
persones de risc així ho justifiqui, i la DGFP estableixi mesures en aquest sentit, es  justificaria 
l’allargament del teletreball. 
 
Cas de les atencions presencials, es duran a terme només amb cita i avaluació prèvia de la 
urgència/oportunitat, i sempre dins els paràmetres de seguretat sanitària establerts, seguint  les mesures 
preventives que recomana el Servei de Prevenció en el seu document de . CoVID-19  -  MESURES 

PREVENTIVES        
 
 
En aquestes condicions, els àmbits de la DGI a la sisena planta de la Seu de Sepúlveda, la dinovena de Pg. 
Taulat i l’equipament SÍRIUS central. 
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Les Propostes d’accions amb vinculació pressupostària son: 
 

 
* ACCIÓ  OBJECTIU  OPERADOR PRESSUPOST   
1 Campanya 

corresponsabilitat 
Promoure Igualtat 
en tasques de 
cura  

DG Comunicació 
(Departament VP)  

  

2 Campanya 
reconeixement 
cures 

Promoure 
reconeixement 
laboral i social  

DG Comunicació 
(Departament VP)  

  

3 Grup de Teletreball  Promoure 
recomanacions 
teletreball 
igualitari  

Persona experta  3.000€  

4 Assessoria 
treballadores de les 
cures 

Assegurar la seva 
contractació i 
regularització 
laboral  

 12.000€  

5 Publicació impacte 
de gènere de la crisi 

Esdevenir referent 
i proporcionat 
dades oficials  

 10.000€  

6  Transformació 
cursos AIO on-line  

Garantir formació   20.000€  

7 Consultories Plans 
Igualtat  

Avançar igualtat 
en les empreses 

 500.000€ Fons social 
europeu  

8 Campanya 
antidiscrimnació 
LGBTI 

Evitar 
discriminacions 
col·lectiu en 
escenari post crisi  

DG Comunicació 
(Departament VP) 

  

9 Ampliació conveni 
Col·legi Psicologia  

Mantenir 
assessorament 
psicològic LGBTI  

Col·legi Oficial 
Psicologia de 
Catalunya  

8000€  

10 Transformació 
cursos LGBTI a on-
line 

Mantenir oferta 
formativa  

 20.000€  

11 100 punts xarxa SAI Desplegament 
complet xarxa  

Via contracte 
programa 

 Proposta 
pressupostada CP  

12 Unitat 
assessorament 
Accessibilitat 
comunicació 
Gencat 

Garantir 
accessibilitat 
comunicacions 
post crisi  

ONCE? ACCAPS?  10.000€  

13 Adaptació format 
APP webs 
prestacions  

Garantir 
accessibilitat 
persones amb 
pocs recursos  

 12.000€  

14 Pla de capacitació i 
accessibilitat digital  

Inici pla 
alfabetització 
digital per accés a 
recursos  

 12.000€  

15 Transformació 
cursos accessibilitat 
a on-line  

Mantenir oferta 
formativa  

 20.000€  
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Per reduir el risc de contagi del virus SARS-CoV-2 i millorar la seguretat i salut del 
personal, cal adoptar, quan sigui possible, les següents mesures preventives als centres 
de treball. 

Aquestes mesures poden variar segons el que estableixi el Departament de Salut i la 
Secretaria d’Administració i Funció Pública, en funció de l’evolució i nou coneixement de 
la malaltia. 

 

Mesures de caràcter organitzatiu / planificació 

 
 Prioritzar el teletreball sempre que sigui possible. La primera mesura preventiva per 

reduir el risc de contagi en l’activitat laboral és la realització de teletreball o treball a 
distància. Requerir la presència de la persona al seu lloc de treball habitual constitueix 
actualment un factor de risc de contagi, en haver-se de relacionar amb d’altres 
persones i haver de tocar objectes potencialment contaminats.

 

 Protegir al personal especialment vulnerable enfront la malaltia. Cal difondre 
instruccions entre el personal que es trobi en alguna d’aquestes situacions: persones 
amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, 
malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, 
embarassades, més grans de 60 anys i el personal del programa DIL, d’integració 
laboral de persones amb discapacitat intel·lectual a l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya; perquè es posin en contacte directament amb personal mèdic del 
Servei de Prevenció per sol·licitar la seva avaluació individualitzada del risc.

 

 Identificar els processos essencials i avaluar-ne el funcionament durant el període de 
confinament per tal de determinar quin serà l’equip necessari que haurà de prestar els 
seus serveis presencialment.

 

 Garantir la distància interpersonal de seguretat de 2 metres entre llocs de treball. 
Per tal d’aconseguir-ho, i quan no es pugui optar pel teletreball, es poden implantar 
altres mesures organitzatives com:

 
 la reincorporació de manera gradual, si és necessari amb la reassignació de 

tasques, de manera que tots els serveis estiguin coberts, encara que amb menys 
personal; 

 establir torns de treball, amb horaris diferents i, en general, horaris flexibles; 
 combinar el treball presencial i teletreball, per reduir el temps de presència en el 

centre de treball i el nombre de persones que hi siguin presents, garantint la 
distància de seguretat; 

 redistribuir, si escau, els espais dels llocs de treball i/o la ubicació de les 
persones per garantir les distàncies de seguretat; 

 modificar la forma d’executar la tasca. 
 

Si no caldrà adoptar barreres físiques, així com la utilització d’equips i materials de 
protecció. 

 

 

 Organitzar l’activitat essencial en equips de treball separats per evitar que una 
possible afectació del virus provoqui l’aïllament de tot el personal essencial per ser 
considerat contacte.

CoVID-19  - MESURES PREVENTIVES actualització 15/05/2020 
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 Evitar els viatges i visites fora del centre de treball habitual, les accions formatives i 
les reunions presencials grupals (cal potenciar la telecomunicació). Si no resulta 
possible, caldrà garantir el manteniment de la distància interpersonal de 2 metres, 
portar mascareta quirúrgica, garantir la ventilació de la sala i posterior desinfecció.

 

 Abastir-se de mascaretes quirúrgiques, guants, solucions hidroalcohòliques 
viricides, tovalloles de paper d’un sol ús i cubells amb tapa d’accionament per 
pedal amb capacitat suficient, segons les necessitats que es derivin de l’ocupació 
prevista i de l’activitat desenvolupada al vostre centre de treball i tenint en compte 
que:

o Cal dur la mascareta i especialment en els espais comuns (escales, 
ascensors, etc.) i en totes aquelles situacions on no es pugui garantir la 
distància de seguretat. També cal utilitzar-la en l’ús del transport públic. 

 
o La mascareta quirúrgica és d’un sol ús i la seva durada no ha d’excedir la 

d’una jornada laboral si s’utilitza durant tota la jornada. 
 

o Els guants s’utilitzaran pel personal que faci atenció al públic i quan s’hagi de 

manipular objectes, estris i superfícies que no garanteixin la seva desinfecció. 

Els guants han de ser d’un sol ús. L’ús de guants no exclou les mesures de 

rentat de mans. 

 
o El Gel hidroalcohòlic ha de complir, com a requisits: 

 
 Contenir, almenys, un 70% d’etanol (més eficaç que el propanol i altres 

alcohols). 
 Estar registrat a l’AEMPS (Agencia Evaluadora de Medicamentos y 

Productos Sanitarios. 
 Ha de complir la norma UNE EN 14476, per garantir que és eficaç amb 

els virus. 
 

o Es recomana realitzar un rentat de mans amb aigua i sabó cada hora. 
o A l’entrada dels centres hi ha d’haver gel hidroalcohòlic pels treballadors i 

també pel públic. 

 
o A l’entrada dels centres hi ha d’haver mascaretes a disposició d’aquells 

usuaris que no en disposin. 
 

Les unitats distribuiran i portaran el control del material lliurat al seu personal, de 
manera que es garanteixi que aquests en disposin i es planifiqui a temps la reposició. 

 

 Planificar l’adquisició i instal·lació de barreres físiques o mampares per aquells 
llocs on les tasques d’atenció a l’usuari dificultin el manteniment de la distància de 
seguretat de 2 metres. 

 

 Caldrà a més, fer ús de mascareta quirúrgica. 
 

 En cas que no es disposi de barrera física, i no es pugui garantir la distància de 
seguretat, caldrà disposar d’equips de protecció individual (mascareta FPP2 
sense vàlvula). 

 

 La mascareta FFP2 d’un sol ús té una durada de vuit hores si s’utilitza durant tota la 

jornada. 
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 Enregistrar el lliurament dels equips de protecció individual (mascaretes FPP2, 

guants i altres que es puguin desprendre de l’Avaluació de riscos laborals).
 

 Planificar la recollida periòdica del material de rebuig (ampolles de gel buides, guants 
ja utilitzats o estris no desinfectats i no reutilitzables) i el tractament segur d’aquests 
materials.

 

 Adaptar els contractes del vostre servei de neteja a les necessitats que es derivin del 
pla concret de neteja que haureu d’implantar (veieu annex sobre procediment de 
neteja).

 

Mesures sobre el centre de treball / implantació 

 

Accés al centre de treball 
 

 Habilitar un únic accés per centre de treball per facilitar el control del compliment 
de les mesures higièniques d’accés. Així mateix, quan sigui possible, s’han 
d’establir zones d’entrada i sortida diferenciades per evitar l’aglomeració de 
personal i garantir les distàncies de seguretat.

 

 Mantenir una distància interpersonal de 2 metres. Si, tot i la reducció de les 
plantilles i la flexibilitat horària, es poden produir aglomeracions a l’entrada, es 
recomana senyalitzar per exemple amb cinta adhesiva al terra, les marques a 2 
metres que facilitin el distanciament del personal que espera per accedir al centre 
de treball.

 
 A l’entrada al centre, el personal es netejarà les mans amb gel hidroalcohòlic i 

es posarà una mascareta quirúrgica si no en porta i accedirà al seu lloc de 
treball. Si s’habilita més d’un punt amb gel i mascaretes, hauran d’estar distanciats 
per mes de 2 m i les persones mantindran en tot moment aquesta distància 
interpersonal.

 
 Quan s’hagi d’enregistrar el començament, final o interrupció de la jornada laboral, 

s’evitaran sistemes d’empremta dactilar i s’afavoriran sistemes que evitin o 
redueixin el contacte de les mans amb altres superfícies (ATRI, targes 
magnètiques)

 

 Prioritzar la utilització de les escales, sempre amb el manteniment de la 
distància interpersonal. Si s’han d’utilitzar els ascensors, es limitarà l’aforament 
per garantir la distància interpersonal, que també es mantindrà al vestíbul, mentre 
s’espera la seva arribada.

 

 Abans de començar les tasques al seu lloc de treball, el personal es netejarà les 
mans preferentment amb aigua i sabó i s’assecarà amb tovalloles de paper d’un 
sol ús (és preferible l’assecat amb paper a l’assecat per aire).

 
 Prohibir les visites externes no relacionades amb la feina.
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Zones comunes i instal·lacions 
 

 Tancar les sales de reunions que no reuneixin les condicions mínimes (com ara la 
ventilació o la mida suficient), o bé equipar-les de manera que la seva capacitat 
quedi limitada, deixant-hi cadires només cada dos metres, i preveure’n la neteja i 
desinfecció després de cada ús.

 
 Eliminar els espais d’espera en llocs tancats i habilitar-los en llocs oberts, on les 

persones puguin estar a dos metres de distància.

 
 Garantir la ventilació adequada dels espais, que ha de ser natural quan sigui 

possible i intensificar el funcionament de la ventilació forçada, amb  aportació 
d’aire net i sense recirculació de l’aire que s’extreu dels espais de treball 
ocupats. Es farà abans i, especialment, després de la jornada laboral

 

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

 
 Mantenir els serveis en perfecte ús i amb l’adequada neteja i desinfecció, per 

poder netejar-se les mans amb aigua i sabó o amb solució hidroalcohòlica, que hi 
haurà de ser en la quantitat suficient i s’haurà de situar propera al treballador.

 
 No es recomana la utilització de les zones comunes de menjador, office i fonts 

comunitàries. Si no es pot evitar, cal aplicar el mateix criteri d’higiene, neteja i 
desinfecció del punt anterior. Cal col·locar en un lloc visible les instruccions 
perquè aquestes actuacions es facin sempre després que algú utilitzi l’espai i 
facilitar que es puguin dur a terme.

 

 La taula i la cadira utilitzades per dinar: els usuaris han de netejar la superfície 
de la taula i la zona de la cadira que es toca amb les mans. 

 Els microones, cafetera, mànec de la nevera, aixetes, superfícies utilitzades, 
etc.: els usuaris han de netejar la part que han tocat o polsat després d’utilitzar- 
los. 

 Fonts d’aigua: els gots o ampolles per reomplir no poden entrar en contacte 
amb l’aixeta i cal netejar-los i desinfectar-los amb freqüència. 

 
Les unitats hauran de posar en aquestes zones el producte necessari per dur a 
terme aquesta neteja (Veure annex procediment de neteja). 

 

 Es recomana que el personal que hagi d’esmorzar o dinar en el centre de treball 
pugui fer-ho excepcionalment en el lloc de treball per evitar aglomeracions en els 
menjadors col·lectius i offices, bars i restaurants, i amb el benentès que els estris 
han de ser personals i mai compartits.

 
 Cal preveure un ús esglaonat de les zones comunes.

 
 Cal establir sistemes i senyalitzacions per recordar la necessitat de mantenir la 

distància de seguretat.

 
 Cal preveure llocs separats on deixar la roba de treball i la de carrer.
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- Dotar el centre treball de rètols i cartells recordant les mesures de prevenció de 
contagis. Es col·locaran sobretot en els accessos i zones comunes (lavabos, sales 
de descans, escales, ascensors, etc.) 

 
 Tasques d’atenció al públic en tràmits presencials 

 

 Generalitzar els tràmits telemàtics i la gestió per cita prèvia en els tràmits 
presencials, amb assignació de cites esponjades en el temps, per evitar 
l’acumulació de públic. 

 

 Gestió de cues. Limitar l’aforament de la sala d’espera i valorar la possibilitat de 
fer l’espera al carrer, sempre amb el manteniment de la distància interpersonal de 
2 metres entre el públic. Senyalitzar quan calgui, al terra amb cinta adhesiva la 
separació adequada. 

 
 Als usuaris que accedeixin sense mascareta, se’ls en facilitarà una. Tots els 

usuaris s’hauran de netejar les mans amb solució hidroalcohòlica abans de ser 
atesos. 

 

 Instal·lació de mampares per l’atenció al públic i utilització de la mascareta 

quirúrgica. 

 
 Utilitzar mascaretes autofiltrants sense vàlvula de protecció individual 

(marcatge FFP2) per aquell personal que atengui el públic, si no s’ha pogut 
mantenir la distància de seguretat de 2 metres i no es disposa de mampara de 
protecció de barrera. La mascareta FFP2 d’un sol ús té una durada de vuit hores 
si s’utilitza durant tota la jornada. 

 

 Garantir que es disposa de guants pel personal que hagi de manipular objectes, 
estris i superfícies que no garanteixin la seva desinfecció. Els guants han de ser 
d’un sol ús. L’ús de guants no exclou les mesures de rentat de mans. 

 

 El personal que porti guants haurà de rentar-se les mans abans de posar-se’ls i 
immediatament després de treure’ls. 

 

 La resta de personal ha de respectar escrupolosament les normes d’higiene de 
mans i de neteja i desinfecció d’espais i estris de treball, per tant, no hauria 
d’utilitzar obligatòriament guants, sens perjudici del que estableixin les  
avaluacions de riscos específiques. 

 
 Digitalització documental en tot allò que sigui possible. De manera que es 

redueixin els tràmits presencials amb aportació de documentació i en els que sigui 
necessària la gestió presencial, reduir al màxim el temps d’atenció fent amb 
antelació o posterioritat tot allò que sigui possible telemàticament. 

 
 Es reduirà el nombre d’acompanyants a l’estrictament imprescindible per garantir 

el correcte desenvolupament i garantir els drets de les persones intervinents. 

 
 En cas d’haver de realitzar reunions o atencions presencials, caldrà limitar el 

número d’assistents a l’estrictament necessari i es realitzarà en un espai ben 
ventilat de dimensions suficients per garantir les distàncies de seguretat entre tots 
els assistents, que hauran de portar mascareta quirúrgica. 
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 En el cas de citacions, conciliacions, mediacions, valoracions CAD, atenció a les 
famílies, etc., valorar si és possible realitzar les actuacions a distància, ja sigui a 
través de videoconferència o per revisió documental. 

 

 En les que calgui la visita presencial, si és necessari, cal traslladar-les a una sala 
més gran i ben ventilada que permeti assegurar les distàncies entre les persones 
que hi intervenen i fer una programació de citacions més separades en el temps 
per evitar la coincidència de persones externes al centre de treball. 

 

Mesures per desplaçaments fora del centre de treball: in itinere / en missió 

 
 Reduir al màxim les valises de documentació en suport físic entre centres de treball.

 
 Desinfectar abans de cada nova utilització els punts crítics de l’interior dels vehicles 

de la flota que calgui utilitzar (volant, canvis, botoneres de regulació...).
 

 Utilitzar les opcions de mobilitat que millor garanteixin en tot moment el manteniment 
de la distància interpersonal de 2 metres.

 
 Observar aquesta distancia també quan camini pel carrer.

 
 Utilitzar la mascareta quirúrgica, aconsellable en tot moment, de manera obligada dins 

del transport públic.

 
 Extremar la desinfecció de les parts del vehicle privat que habitualment es toquen 

amb les mans.

 
 Utilitzar el cotxe privat individualment, o un màxim de 2 persones, en fileres diferents 

(si no hi ha convivència familiar) i en diagonal, per mantenir els 2 metres de separació 
(aconsellable amb mascareta quirúrgica).

 
 Evitar contactar amb les mans objectes i superfícies sense garanties de desinfecció, 

com botoneres, torns d’accés a metro, barres de subjecció de bus, tren o metro... o en 
tot cas, no tocar-se boca, nas i ulls.

 
 No utilitzar el mòbil mentre duri el desplaçament en transport públic, per evitar que 

representi un suport de contaminació i transmissió del virus.
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Annex III.-  Procediment d’actuació davant casos confirmats o amb símptomes 
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Mentre la pandèmia per la COVID19 es mantingui activa, per tal de reduir el risc de contagi 
del Sars-Cov-2 al lloc de treball i vetllar per la salut de tothom, us demanem la vostra 
col·laboració per complir amb les següents mesures preventives: 

 

Instruccions preventives bàsiques adreçades al personal 
 

 

1. Mantingueu una distància interpersonal de 2 metres. Eviteu la salutació amb proximitat i el 
contacte físic, incloent especialment donar la mà. 

2. Eviteu tocar-vos els ulls, el nas o la boca. 

3. Renteu-vos freqüentment les mans, amb aigua i sabó almenys durant 40 segons. En 
acabar, eixugueu-vos bé amb tovalloles de paper d’un sol ús que llençareu al cubell. Si no és 
possible feu servir solucions hidroalcohòliques. 

4. Cobriu-vos el nas i la boca amb un mocador d'un sol ús en tossir i esternudar, i llenceu-lo al 
cubell immediatament. Si no teniu mocadors, empreu la part interna del colze. Després 
renteu-vos les mans. 

5. Eviteu utilitzar els ascensors. En cas necessari, utilitzeu protecció respiratòria i mantingueu la 
distància de seguretat. 

6. No compartiu equips, dispositius, estris o objectes d'altres treballadors. Si no ho podeu evitar, 
desinfecteu-los abans. 

7. Deixeu les taules lliures de papers i objectes en acabar el vostre torn, per facilitar les tasques 
de desinfecció del vostre lloc de treball. 

8. Eviteu quan sigui possible l’ús dels menjadors col·lectius, màquines de vending i fonts 
públiques. Si heu de menjar o beure, és preferible que us ho porteu de casa, que us ho 
mengeu a la vostra taula i utilitzeu estris personals, mai compartits. 

9. Si noteu símptomes, quedeu-vos a casa, comuniqueu-ho a la feina i aneu al vostre metge de 
capçalera. 

10. Si noteu que comenceu a tenir símptomes a la feina, mantingueu com sempre la distància de 
seguretat i aviseu al vostre cap, que iniciarà les actuacions previstes. 

 

QUAN RENTAR-SE LES MANS 
 

 En començar la jornada, abans 
de començar a treballar. 

 
 Abans de posar-te mascareta 

o guants. 

 
 Després d’esternudar o tossir. 

 
 Després de tocar objectes o 

papers que puguin estar 
contaminats. 

 
 Després de treure’t mascareta 

o guants. 

QUAN UTILITZAR GUANTS 
 

 Quan has de tocar objectes o 
superfícies que puguin estar 
contaminades 

QUAN UTILITZAR MASCARETA 
 

QUIRÚRGICA 

Es pot mantenir la distància de 

seguretat i/o hi ha barreres 

físiques amb els altres 

 
 Quan us desplaceu per zones 

comunes 

 Als ascensors 

 Atenció al públic 

 
EPI RESPIRATÒRIA FFP2 

No es garanteix la distància de 
seguretat ni hi ha barreres 
físiques amb els altres 

 
 Personal sanitari i de centres 

residencials en contacte amb 
usuaris 

 Llocs a determinar pel Servei de 
Prevenció i definits a l’avaluació de 
riscos laborals. 

COM UTILITZAR GUANTS 

 
Vídeo guants 

COM UTILITZAR MASCARETA 

QUIRÚRGICA/ EPI 

Vídeo mascareta 
 

COM RENTAR-SE LES MANS. 
 

Més info 

Vídeo rentat mans  

RESPIRATÒRIA FFP2 

Més info 
Seguiu les instruccions del 

 Servei de Prevenció 

https://youtu.be/8RalR51JR7s
https://www.youtube.com/watch?v=EKGO6SRjJWU&feature=youtu.be
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/desconfinament-progressiu/mascaretes/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/habits_dhigiene/rentarse_les_mans/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/prevencio/recomanacions-generals/#bloc1
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Annex II 

 
Procediment per a la protecció del personal vulnerable per la infecció per 

coronavirus 

L’autoritat sanitària ha establert uns grups malalties que confereixen una especial 
vulnerabilitat en cas d’infecció per coronavirus a les persones que les pateixen, aquestes 
malalties són: 

 
 diabetis,
 malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió,
 malaltia hepàtica crònica,
 malaltia pulmonar crònica,
 malaltia renal crònica,
 immunodeficiència,
 càncer,
 embarassades

 persones majors de 60 anys

 personal inclòs en el programa DIL d’integració laboral de persones amb discapacitat 
intel·lectual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 
Per protegir la salut del personal vulnerable cal realitzar una avaluació individualitzada del 
risc i l’adaptació del lloc de treball, com ara la reincorporació en les darreres fases al lloc 
físic, la realització de teletreball, evitar el contacte amb el públic, utilització d’EPIS, ... 

 

La valoració del personal vulnerable es realitzarà per part de l’equip sanitari de Vigilància 
de la Salut, del Servei de Prevenció de Riscos. Davant la situació d’excepcionalitat que  
ha produït la pandèmia, la valoració és farà per via telemàtica a través de bústies de 
correus habilitades a tal efecte i trucades de telèfon. 

 
S’informarà, per correu electrònic, a tots els treballadors de les patologies que produeixen 
vulnerabilitat davant el coronavirus i de procediment per sol·licitar la corresponent 
valoració. 
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Annex III 

 
Procediment d’actuació davant casos confirmats o amb símptomes 

compatibles i el control de contactes estrets 

 

La infecció per coronavirus produeix habitualment un quadre clínic d'infecció respiratòria 
aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat que cursa, entre d'altres, amb febre, 
tos o sensació de manca d'aire. Altres símptomes atípics com la odinofàgia (dolor a 
l’empassar), anòsmia (falta d’olfacte), agèusia (falta de gust), dolors musculars, 
diarrees, dolor toràcic o cefalees, entre d'altres, poden ser considerats també 
símptomes de sospita d'infecció 

 

L’objectiu d’aquest procediment és evitar el contagi de la resta de treballadors amb el que 
es comparteix el lloc de treball, per això és molt important: 

 

 seguir totes les mesures higièniques i posar-se la mascareta 

 no acudir al lloc de treball en el cas de presentar algun dels símptomes descrits de 
la malaltia i trucar l’ambulatori per diagnòstic i tractament 

 si ens trobem malament a la feina, posar-nos la mascareta, avisar al nostre 
superior i marxar cap a casa o cap a l’ambulatori en funció del nostre malestar. 

 

Davant el diagnòstic de confirmació o de possible o probable coronavirus s’ha d’avisar al 
responsable de la unitat. 

 
El responsable de la unitat serà l’encarregat de comunicar al Servei de Prevenció 
l’existència d’un cas de possible coronavirus , i serà el Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals, seguint les guies i les pautes del Departament de Salut i amb la col·laboració 
del Servei d’Epidemiologia, els que faran una valoració de la situació, i determinaran en 
un primer moment si cal o no fer aïllament d’algun treballador del servei (estudi de 
contactes) 

 
Per considerar que una persona ha tingut un contacte de risc i per tant ha de fer 
aïllament, aquesta persona ha hagut d’estar en contacte amb un malalt, a una distància 
inferior a 2 metres de distància i més de 15 minuts sense mascareta. 

 
Les persones que es considerin contactes seran derivades al seu ambulatori amb un 
informe que emetrà el metge del Servei de Prevenció de Riscos Laborals per iniciar una 
baixa per aïllament. Si durant l’aïllament no es presenta cap símptoma la baixa tindrà una 
durada de 14 dies. En cas de presentar-se algun símptoma, el metge de capçalera 
avaluarà si es tracta o no d’un cas d’infecció per coronavirus i la situació d’incapacitat 
temporal durarà en funció de la clínica que es presenti. 

 
 

En cas de malaltia, les proves per al diagnòstic seran realitzades pel Servei Públic de 
Salut en funció de la seva indicació i disponibilitat. 
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Annex IV 

 
Procediment de neteja, de desinfecció i de gestió de residus en relació a les 
mesures per fer front a la COVID-19 als centres de treball 

 
Introducció 

 
A partir de la situació provocada per l’existència de la pandèmia pel virus SARS-CoV-2 i 
l’establiment del nivell de risc, es proposa l´aplicació de mesures preventives dirigides al seu 
control durant la realització de tasques de neteja. 

 

El coronavirus SARS-CoV-2, és un nou tipus de coronavirus que pot afectar a les persones i que 
s’ha detectat per primera vegada, a la xina (Wuhan); encara que, a la majoria dels casos només 
produeix símptomes lleus respiratoris, es requereix definir actuacions internes front a la situació a 
l’activitat de neteja d’alerta sanitària com a prevenció de la malaltia que es pugui produir (Covid- 
19), seguint les pautes que estableixen les autoritats sanitàries competents i ajustades a l’activitat 
de les empreses de neteja. 

 
El present procediment, constitueix un complement a l’avaluació general de riscos laborals i 
correspon al moment definit per la situació de pandèmia i l’estat d’alarma decretat pel govern 
Espanyol: per tant, aquest document es vàlid mentre duri aquesta situació 

 

Mesures organitzatives de l’empresa 
 

Totes aquelles mesures que es dirigeixen a minimitzar el contacte amb els treballadors/ores o amb 
terceres persones, procurant que es mantingui en tot moment la distància de seguretat. 

 

La neteja en dependències que presentin un major risc, es portaran a terme per un grup de 
treballadors/ores, el menor nombre possible i procurant que sempre sigui el mateix, per poder 
garantir el correcte funcionament, el que permetrà el seu control i seguiment: 

 

 L’empresa de neteja dotarà el seu personal d’equips de protecció individual necessaris per 
la realització d’aquestes feines.

 Garantirà i acreditarà que el seu personal disposa de la formació necessària per realitzar 
la feina.

 Acreditarà que els seus treballadors disposen de la informació dels riscos i les consignes 
d’emergència del centre on presti els serveis.

 Vetllarà perquè cap treballador/ora sensible participi en la realització d’aquestes tasques.

 Elaborarà i mantindrà actualitzat el llistat del personal que treballarà en els centres que 
pertoquin.

 
 

Formació e informació dels treballadors/ores de la neteja 
 

La seva empresa haurà d’informar els treballadors sobre els riscos els quals estan exposats durant 
la realització de les seves tasques habituals en la situació excepcional, així com de les mesures 
preventives especifiques que es tenen que aplicar i que podran ser actualitzades a partir de les 
instruccions que facilitin les autoritats sanitàries segons l’evolució de la situació d’emergència 
actual. Els treballadors hauran de disposar d’informació general sobre el COVID-19: formes de 
contagi, símptomes que provoca, com actuar en cas de notar símptomes compatibles amb la 
malaltia. 

 

L’empresa de neteja també formarà els seus treballadors sobre com a utilitzar els EPIs que es 
requereixen, així com la seva manera correcta de col·locació, retiratge i manteniment, juntament 
amb la higiene de mans en tot moment que s’hagi de realitzar. 
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Protocols de neteja específics 
 

És molt important assegurar una correcta neteja de les superfícies, dels espais de treball  i 
comuns. 
Per tant, és molt important ventilar cada sala durant 10 minuts obrint les finestres, en el cas que no 
es puguin obrir les finestres per ventilar, s'haurà d’incrementar la ventilació forçosa sense 
recirculació. 

 
La neteja s’intensificarà, com a mínim un cop al dia, una neteja abans que el personal comenci la 
seva jornada o al final de la mateixa. Ara bé, en aquells espais on s’hagi de treballar a torns, mati i 
tarda, es faran 2 neteges diàries, abans o després de cada jornada de treball. 

 

Pel que fa a la neteja dels lavabos, s’hauria de fer com a mínim 3 cops al dia i caldrà revisar que 
sempre hi hagi sabó, paper higiènic, paper eixuga mans i una revisió de la paperera amb tapa 
d’accionament amb pedal, per tal de llançar només els papers d’eixugar mans, i la seva recollida 
es farà periòdicament. 
En el cas que hagi lavabos pels usuaris mentre duri l’estat d’alarma es prohibirà el seu ús. 

 
Es posarà especial èmfasi i de manera sovint la neteja i desinfecció de les següents superfícies: 

 
 Taulells

 Poms o tiradors de portes i portes, es farà una neteja de les portes interiors i exteriors, per 
les dues cares, inclòs els marcs, amb 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua.

 Botons dels ascensors i passamans dels ascensors i escales, també amb lleixius seguint 
la concentració anterior

 Safates i cintes d’escàner (vestíbul)
 Polsadors de les portes d’accés, en el cas que es poguessin anul·lar, s’anul·larien

 Cadires
 Ofimàtica (telèfons, teclats, ratolins, impressores, etc) amb tovalloletes desinfectants o 

amb alcohol isopropílic 70% líquid.
 Mostradors i vestíbuls d’accés a l’edifici.
 Terra de totes les àrees, ja que les sabates poden transportar el virus dins l’edifici.

 Tasses, coberts, plats, microones, neveres i altres de caire alimentari, es rentaran amb 
aigua calenta i sabó.

 El buidatge i neteja de la totalitat de papereres i dels demès tipus de residus habilitats per 
la recollida de diferents materials (papers, envasos, etc.). Cada tipus de residu es 
depositarà selectivament al seu contenidor corresponent situat a cada dependència.

 

o Envasos de solucions hidroalcohòliques, al contenidor groc. 

o Les mascaretes i guants, al contenidor de rebuig. 

Cada dependència disposarà de dosificadors amb gel, i en el cas d’edificis amb varies plantes hi 
haurà un dosificador a cada planta o més d’un en cas d’haver varis sectors, i com a mínim un al 
vestíbul o més. 

 
Al vestíbul hi haurà una paperera de residus per tal de poder llançar les mascaretes i els guants i 
la seva recollida es farà de manera periòdica. 

 

A les oficines d’atenció al públic (OAC’s, OBASF, OT), així com als registre i d’altres llocs on 
s’atengui a usuaris (per exemple, CAD’s,), a banda de la neteja i desinfecció diària per part de 
l’empresa de neteja, es recomana mantenir el taulell o la taula neta i desinfectada per part dels 
treballadors, cada vegada que atenguin a un usuari. A aquests efectes, es podrà utilitzar 
tovalloletes d’un sol ús amb desinfectant, com per exemple de sanitol o similar (el servei de 
prevenció valorarà els productes que les diferents unitats proposin per tal que siguin eficaços i 
segurs pels treballadors). Llençar les tovalloletes a una paperera amb tapa d’accionament amb 
pedal i que estigui al costat dels treballadors. 

 
Pel que fa en els edificis on disposin de flota de cotxes pels treballadors/ores, hauran de disposar 
d’un kit de neteja integrat per poder netejar el cotxe, (volant, canvi de marxes, quadre de 
comanament, porta, etc.) 
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En aquest kit hi hauria d’haver els següents productes: 
 

Tovalloletes o papers d’un sol ús 
Un producte tipus “sanitol” o similar. 

 
En els pàrquings hi hauran cubells amb tapa d’accionament amb pedal per tal de poder llançar les 
tovalloletes utilitzades, i la seva recollida es farà periòdicament. 

 

Productes químics a utilitzar 
 

Els productes de neteja que es faran servir seran especialment desinfectants i antivírics, prioritzant 
l’ús de lleixius diluïts en aigua freda. La barreja amb aigua freda és molt important, ja que l’aigua 
calenta evaporarà el lleixiu. 

 
La neteja i desinfecció es realitzarà amb un desinfectant d’una solució de hipoclorit sòdic a una 
concentració al 0,5% durant 1 minut o bé al 0,1 % durant 5 minuts. Per a obtenir, per exemple, una 
solució al 0.1% es pot fer una dilució 1:50 d’un lleixiu al 5% (20 ml de lleixiu en 980 ml d’aigua). 
Aquestes solucions de lleixius s’han de preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant uns 
minuts per assegurar una desinfecció eficaç. 
Els virus s’inactiven en 5 minuts de contacte amb els desinfectants normals com el  lleixiu 
domèstic. 

 

S’adjunta un enllaç del llistat de productes antivírics autoritzats a Espanya el Ministeri de Sanitat: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 

China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Annex V 

Procediment rentat de mans 
 

(posar-hi el de la formació risc biològic Àngels i Laura que és amb imatges) 
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Guia d’actuacions preventives per al retorn segur de 
treballadors del Departament de Treball Afers Socials i 
Famílies al seu lloc de treball amb motiu de la pandèmia 
per COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualització 10 de Maig 

SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
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1. Introducció 

Aquest document pretén ser un material de suport i assessorament per als responsables 
de les condicions materials i organitzatives de cada centre de treball, per facilitar l’adopció 
de mesures concretes amb una òptica preventiva i amb l’objectiu de protegir la salut dels 
treballadors que properament es vagin incorporant al lloc de treball que van haver de dei- 
xar arran de la Instrucció 3/2020, per fer front a la malaltia COVID-19. 

 

Algunes de les mesures aquí exposades s’aplicaran necessàriament en forma de protocol, 
altres es perfilaran arran de l’avaluació específica del risc laboral que presenti un col·lectiu 
concret exposat a determinades condicions, però altres mesures organitzatives precisaran 
del coneixement concret del servei que es realitzi i en aquest punt la present Guia pot 
aportar criteris i idees útils. 

 

Per posar-nos en antecedents sobre tota aquesta situació, cal explicar breument que la 
malaltia de coronavirus 2019 (COVID-19) és una malaltia causada per la infecció de la 
persona amb el virus SARS-CoV-2. 

 

El fet que es tracti d’un virus nou, la seva ràpida propagació i la gravetat dels efectes que 
pot provocar a la salut de les persones infectades, precisa una resposta preventiva per 
compatibilitzar la prestació laboral amb unes condicions de treball segures. 

 

En aplicació dels principis d’acció preventiva de l’art. 15 de la LPRL, davant la impossibili- 
tat d’evitar el risc mentre el brot estigui actiu, en aquest document es plantejarà com apli- 
car les mesures preventives que fins ara s’han demostrat efectives en la lluita per evitar el 
contagi i la propagació d’aquesta malaltia. 

 

Per saber la manera més efectiva de protegir al personal del risc de contagi d’aquest virus, 

primerament ens cal conèixer com s’encomana i aprendre a identificar quins són els 

símptomes d’estar patint la malaltia. Després caldrà establir escenaris d’exposició que ens 

permetin avaluar el risc en funció de les característiques i condicions materials i 

organitzatives del treball a realitzar i de les característiques personals dels treballadors. 

 
Amb aquesta informació estarem en condicions de poder avaluar el risc d’exposició a 

aquest contagi per a cadascun dels nostres col·lectius professionals i de emetre les 

recomanacions preventives més escaients en cada cas, per tal de controlar-lo. 

 
Atesa l’actual situació d’intervenció de l’autoritat sanitària estatal per controlar aquesta 

malaltia, la present guia s’ha elaborat atenent al contingut dels següents documents, tant 

del Gobierno de España com de la Generalitat de Catalunya: 

 
 

 Guía de Buenas prácticas en los centros de Trabajo (actualización 11 de abril) 
- Medidas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de  

Sanidad. 
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 Documento de medidas preventivas generales para garantizar la separación 

entre trabajadores frente a COVID-19 (actualitzación 09 de abril). Ministerio de 

Trabajo y Economía Social, en colaboración con el INSST. 

 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 

laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2, versión de 30 de abril de 2020, i 

la seva Nota interpretativa de los escenarios de riesgo de exposición. 

Ministerio de Sanidad. 

 Pla de transició del confinament, desconfinament i nova normalitat. 
Generalitat de Catalunya 

 
També s’ha tingut en compte el document del Consell de Relacions Laborals, “Recoma- 
nacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les 
situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2”, consen- 
suat a 12/04/2020. 

 
 

Així mateix, s’han seguit també les directrius que estableix la Secretaria d’Administració i 
Funció Pública en la Instrucció 4/2020, de 7 de maig, sobre les mesures de prevenció i 
seguretat que s’han d’aplicar al personal al servei de l’Administració de la Generali- 
tat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, en previsió a la futura re- 
incorporació presencial al lloc de treball. 

 

 
2. Símptomes de la malaltia COVID-19 

 

 

La infecció amb SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, pot cursar amb simptoma- 
tologia d’intensitat lleu, però en ocasions pot provocar afeccions que varien de moderades 
a severes i, en alguns cassos, poden ser fatals. 

 

Els símptomes més habituals inclouen febre, tos i respiració entretallada o sensació de 
manca d’aire. 

 

Algunes persones infectades amb el virus han informat experimentar altres símptomes no 
respiratoris, com el mal de cap o la pèrdua momentània de l’olfacte. Altres persones, 
asimptomàtiques, no han experimentat cap símptoma. 

 

L’evidència científica constata que quan la persona es contagia, pot començar a manifes- 
tar símptomes des del segon dia fins al dia 14 de l’exposició. 

 

 
3. Com s’encomana la COVID-19 

 
 

Tot i que els primers contagis d’aquest virus en humans es creu que van ser per exposició 
a algun animal infectat, l’actual propagació de la malaltia COVID-19 la fan les persones 
que tenen el virus SARS-CoV-2 i l’encomanen a altres persones. 
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Els mecanismes de propagació persona a persona, actualment acceptats són: 

 Principalment per contacte estret entre persones, (a menys de 2 metres entre sí), a 
través de les microgotes respiratòries produïdes per una persona infectada, en tos- 
sir o esternudar. Aquestes gotes poden anar a parar a la boca o nas de persones 
properes i possiblement són inhalades cap als pulmons. 

 

 També es creu que pot ser possible la transmissió del virus quan la persona que no 
el té toca una superfície o un objecte contaminat amb SARS-CoV-2 i després es to- 
ca el nas, la boca o els ulls. 

 

La propagació per mitjà del contacte amb bioaerosols que contenen el virus, generats per 
la respiració, la parla, la tos o l’esternut de persones contaminades, que podrien romandre 
en ambients tancats poc ventilats per hores, és un mecanisme de transmissió sota estudi, 
sobre el qual no hi ha actualment un total acord científic. 

 

Es considera que la persona que pateix la malaltia, pot transmetre el virus especialment 
quan els símptomes principals (febre, tos i respiració entretallada) són més evidents, 
però també hi ha informació científica sobre transmissions en els dos dies previs a mani- 
festar els símptomes i, residualment, per part de persones amb el virus però asimptomàti- 
ques. 

 

Tot i l’actual confinament de part de la població i l’adopció de mesures de protecció civil, es 
considera que el contacte entre persones per desenvolupar les activitats que es consideri 
necessari realitzar continua fent possible la transmissió del virus de persona a persona, a 
la comunitat i també al lloc de treball. 

 

Per minimitzar aquesta transmissió i conseqüentment reduir el risc d’exposició a aquest 
contaminant biològic, les tècniques preventives a aplicar seran les pròpies de la higiene 
industrial i de la prevenció d’infeccions. 

 

Es plantejarà implementar al lloc de treball un conjunt de controls d’enginyeria, controls 
administratius, pràctiques i procediments de treball i la utilització, quan calgui, d’equips de 
protecció individual; però també i simultàniament es tractarà de disposar dels mitjans fí- 
sics, materials i organitzatius per poder implementar aquestes mesures. 

 

A continuació s’indiquen les mesures de caràcter general, que s’haurien d’adoptar a tots 
els llocs de treball, per després entrar en detall sobre les mesures específiques que es 
derivin del nivell de risc a què estigui exposat cada col·lectiu en particular. 
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4. Mesures de caràcter general 
 
 

4.1. Disposar d’informació de qualitat per donar una adequada resposta per lluitar 
efectivament contra el contagi 

 
 

 Cal disposar d’informació actualitzada de fonts fiables. Atesa la novetat d’aquesta 

malaltia i l’actualització pràcticament diària en l’estat del seu coneixement i atesa 

també la centralització d’actuacions sanitàries per part del Govern d’Espanya sobre 

el Ministeri de Sanitat, es recomana consultar aquesta font COVID Ministerio 

 S’ha de conèixer el risc associat als diferents llocs de treball i les tasques que s’hi 
realitzen, i poder respondre en tot cas a les fonts d’exposició dels treballadors al 
SARS-CoV-2 i la manera d’exposar-se: treball amb usuaris, relació entre com- 
panys, relació amb personal extern (neteja, seguretat, proveïdors de serveis). 

 També es interessant conèixer sobre factors de risc no ocupacionals a la llar del 
personal o en ambients comunitaris. 

 És bàsic disposar d’informació sobre les factors de risc individual del personal que 
el puguin fer més vulnerable a patir la malaltia amb una simptomatologia més greu 
(actualment es considera l’edat avançada, determinades patologies cròniques o 
agudes, l’embaràs o combinacions de les anteriors). 

 

 
4.2. Implementar mesures bàsiques de prevenció d’infeccions 

 
 Promoure el rentat freqüent i exhaustiu de les mans dels treballadors, i sempre 

abans d’accedir i abandonar el lloc de treball. S’haurà de disposar a l’efecte d’un 

lloc amb aigua, sabó i paper per eixugar, que és més recomanable que els 

sistemes que utilitzen aire. 

 

 Així mateix, també es recomana disposar de solucions hidroalcohòliques 

viricides, que s’han de situar a l’entrada dels centres de treball i cal assegurar que 

tothom, personal i públic, l’utilitzi obligatòriament en accedir-hi. També ha d’estar a 

disposició del personal, a prop dels llocs de treball, per garantir una higiene 

addicional al rentat de mans en cas de no poder garantir la freqüència de rentat 

recomanada o després del contacte amb objectes o superfícies sense garanties de 

desinfecció. 

 

 Incentivar bons hàbits respiratoris que incloguin el cobrir-se nas i boca amb el 

colze en esternudar o tossir. 

 

 Disposar i proveir de tovalloles i/o mocadors de paper d’un sol ús i cal també 

disposar de suficients cubells amb tapa d’accionament amb pedal com a paperera 

per llençar-les. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
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 L’existència de material de rebuig, com ara ampolles de gel buides, guants ja 

utilitzats o estris no desinfectats i no reutilitzables implica la recollida periòdica i el 

tractament segur d’aquests materials. 

 

 S’hauran d’elaborar pautes per intensificar la neteja i desinfecció als centres de 
treball. 
La neteja i posterior desinfecció serà, com a mínim, diària. Per les taules de treball, 
així com per les zones d’utilització més intensiva (manetes de portes, mostradors, 
polsadors, passamans en escales) i zones comunes s’utilitzarà preferentment una 
dilució de lleixiu en aigua: 

 
- 25 ml de llegiu comercial de concentració (50g clor lliure/L) per cada litre 

d’aigua 
o 

- 30 ml de llegiu comercial de concentració (40g clor lliure/L) per cada litre 
d’aigua 

 
 

 Alternativament, es podrà valorar la utilització d’altres productes viricides quan les 
característiques dels materials a desinfectar així ho requereixin. Aquests productes 
han d’estar registrats i constar en la llista de productes viricides del Ministeri de Sa- 
nitat i s’hauran d’aplicar sempre seguint les normes de seguretat indicades pel fa- 
bricant o distribuïdor. 

 

 Els equips electrònics, com ara els ordinadors i els seus perifèrics, i altres equips, 
poden ser desinfectats amb alcohol isopropílic al 70% o altres productes de carac- 
terístiques similars, seguint els mateixos criteris aplicables als viricides de l’apartat 
anterior. 

 

 Desaconsellar que el personal comparteixi taules de treball, telèfons i equips de 

treball en general (netejar de manera intensiva entre torns o canvi de treballador 

quan sigui imprescindible la compartició). 

 

 Especificar clarament que els treballadors malalts han de romandre a casa seva. 

 

 Implementar les mesures organitzatives escaients , prioritzant el teletreball. Si 

aquest no és possible per les característiques del lloc de treball, es pot valorar 

també la flexibilitat horària o els torns de treball, per tal d’aconseguir reduir la 

presència simultània de treballadors en un espai de treball i augmentar la distància 

física entre treballadors. 

 

 
4.3. Desenvolupar polítiques i un procediment per la identificació ràpida i aïllament 

de persones malaltes 

 
 

 La ràpida identificació i aïllament d’un nou cas de malaltia entre la plantilla és una 

actuació clau per prevenir el contagi i protegir a la resta de la plantilla i els usuaris. 
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 L’Organització i els responsables dels centres de treball poden informar sobre els 

símptomes més freqüents de la malaltia als treballadors i promoure que ells 

mateixos es monitoritzin per verificar si presenten símptomes de la COVID-19 i ho 

comuniquin immediatament. Els treballadors també informaran els seus 

responsables quan sospitin d’una possible exposició. 

 

 A centres de treball d’elevada ocupació on sigui factible, es pot organitzar el 

mostreig ràpid de temperatura corporal del personal als accessos, per tal 

d’identificar possibles cassos actius de la malaltia. 

 

 El procediment contemplarà aquestes actuacions, i especificarà la manera d’aïllar 

immediatament a persones que mostrin símptomes de la COVID-19 i formarà 

els treballadors per poder implementar aquest procediment de manera 

segura. 

 

 
4.4. Desenvolupar, implementar i comunicar les mesures de flexibilitat i de protec- 

ció disponibles als llocs de treball 

 
 

4.4.1. Implementar controls al lloc de treball 

 

 
Controls d’enginyeria 

Els controls d’enginyeria comporten aïllar als treballadors dels riscos relacionats amb el 

treball. Als llocs on correspongui instal·lar-los, redueixen l’exposició als riscos sense limitar 

el comportament del treballador. Pel cas de l’exposició al SARS-CoV-2, aquests controls 

poden incloure: 

 
 Instal·lar filtres de aire de alta eficiència. 

 Augmentar els índex de ventilació de l’espai de treball. 

 Instal·lar barreres físiques, com pantalles protectores plàstiques transparents, 

contra la tos o els esternuts d’usuaris. 

 Instal·lar barreres rígides de compartimentació de l’espai per afavorir el 

distanciament quan les condicions de l’espai de treball no permeten assolir la 

distància de seguretat de 2 metres entre treballadors. Es recomana que aquestes 

barreres o mampares tinguin una alçada mínima de 2 metres per ser efectives. 

 

 
Controls administratius 

Els controls administratius requereixen d’accions per part del treballador o l’organització 

del servei. Acostumen a ser canvis en els procediments de treball per reduir o minimitzar 

l’exposició a un risc. En el cas de reduir l’exposició al SARS-CoV-2 inclouen: 

 
 Incentivar els treballadors malalts perquè romanguin a casa seva. 
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 Substituir reunions habituals per comunicacions virtuals i incentivar el treball a 

distància quan sigui possible, per tal de minimitzar el contacte entre treballadors. 

 Establir dies de presencia alterns, torns addicionals o mesures equivalents per 

permetre una distància de seguretat entre treballadors sense renunciar a la 

prestació del servei. 

 No realitzar desplaçaments no essencials a centres de treball amb brots actius 

confirmats. 

 Desenvolupar plans de comunicació d’emergència, inclosos fors o pàgines web, 

amb informació actualitzada i resposta dinàmica als interrogants que puguin 

plantejar els treballadors. 

 Formar i informar als treballadors sobre els factors de risc per contreure la COVID- 

19, els hàbits i comportaments de protecció i les mesures adoptades. 

 

 
Pràctiques de treball segures 

 

Les pràctiques de treball segures són un tipus de control administratiu que inclouen 

procediments de treball segur. S’utilitzen per reduir la durada, la freqüència o la intensitat 

de l’exposició a un risc. 

 
Exemples d’aquestes pràctiques amb el SARS-CoV-2 inclouen: 

 
 Proveir recursos i un ambient de treball que promogui la higiene personal. Per 

exemple, proveir paper higiènic, cubells per les escombraries que no s’hagin de 

tocar, sabó de mans, tovalloletes o solucions hidroalcohòliques viricides eficaces, 

desinfectants i paper perquè els treballadors netegin regularment les superfícies de 

treball que utilitzen. 

 Política de taules netes, per reduir els objectes susceptibles de ser contaminats i 

facilitar la neteja i desinfecció de les taules. 

 Requerir la neteja habitual de les mans dels treballadors. 

 Col·locació de rètols sobre el rentat de mans als lavabos. 

 
 

Equips de protecció individual (EPI) 

 

La protecció individual és la darrera barrera entre el risc i la persona. Sempre és la 

darrera opció preventiva i quan s’implementa cal que vagi acompanyada d’altres mesures 

com les anteriorment vistes i d’informació i formació als treballadors sobre la col·locació, 

utilització, retirada i manteniment d’aquests equips, quan s’hagi indicat la seva utilització. 

 

En el cas del risc d’exposició a SARS-CoV-2, aquesta indicació serà pels treballadors que 

per les seves tasques pròpies hagin d’estar en contacte amb persones usuàries que se 

sap o se sospita que poden presentar la malaltia, o amb persones usuàries amb les que 

hagin d’estar en contacte estret per la seva activitat professional. 
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5.  Avaluació del risc d’exposició al SARS-CoV-2 
 
 

5.1. Escenaris d’exposició 

 
Dels documents citats a la Introducció d’aquesta Guia, al Procedimiento de actuación 
para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-
CoV-2, versión de 30 de abril de 2020, i la seva Nota interpretativa de los escenarios 
de riesgo de exposición, es parla de 3 nivells d’exposició al risc, segons la taula següent: 

 
 

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 a una persona 
simptomàtica 

 
- Tècnics de transport 
sanitari, si hi ha contacte 
directa amb la persona 
simptomàtica traslladada 

 
- Situacions en els que no es 
pugui evitar un  contacte 
estret al treball amb una 
persona simptomàtica 

 

- Personal sanitari que la seva 
activitat laboral no inclou 
contacte estret amb una 
persona simptomàtica 
(zeladors, treballadors de la 
neteja,..). 

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

 

- Personal no sanitari qui 
tingui contacte amb material 
sanitari o deixalles 
possiblement contaminats. 

 
- Ajuda a domicili de 
contactes asimptomàtics. 

 

- Treballadors sense atenció 
directa al públic o a més de 2 
metres de distància, o amb 
mesures de protecció col·lectiva 
que evitin el contacte: 

 
 Personal administratiu. 
 Tècnics de transport 

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

 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 aerosols 
i davant les esquitxades 

 

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

 
No és necessari l’ús d’EPI. 
En certes situacions (falta de 
cooperació d’una persona 
simptomàtica): 
 
- protecció respiratòria 
- Guants de protecció 

 

 
On s’entén per exposició de risc aquella situació laboral on es pugui mantenir un  

contacte estret amb un cas possible, probable o confirmat de la malaltia, simptomàtic. 
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Per exposició de baix risc es refereix a aquelles situacions laborals on la relació amb un 

cas possible, probable o confirmat no inclou el contacte estret. 

 

Per baixa probabilitat d’exposició s’entén que és l’escenari on els treballadors no tenen 

atenció directa amb el públic o si la tenen es produeix a més de 2 metres de distància, o 

disposen de mesures de protecció col·lectiva que eviten el contacte (mampara de vidre, 

separació de cabina a una ambulància, etc.). 

 

Es considera contacte estret de cassos possibles, probables o confirmats : 

 

- Qualsevol persona que hagi estat tenint cura de persones amb símptomes: 

treballadors sanitaris que no hagin utilitzat mesures de protecció adequades, 

membres de la família o persones que hagin tingut un contacte físic similar. 

 

- Convivents, familiars y persones que hagin estat al mateix lloc que una persona amb 

símptomes a una distància inferior a 2 metres i durant un temps al menys de 15 

minuts”. 

 
 

5.2. Valoració del risc 

 
A l’annex V d’aquest document, s’identifiquen 4 nivells de risc segons els escenaris 

anteriorment descrits: 

 

 
NR1 (Nivell de risc 1): Similar a risc comunitari, treball sense contacte amb persones 

simptomàtiques. 

 

NR2 (Nivell de risc 2): Treball amb possibilitat de contacte amb persones 

simptomàtiques, mantenint la distància de seguretat i sense 

actuació directa sobre elles. 

 

NR3 (Nivell de risc 3): Assistència o intervenció directa sobre persones 

simptomàtiques, amb EPI adient i sense mantenir la distància 

de seguretat. 

NR4 (Nivell de risc 4): Professionals no sanitaris que han de realitzar maniobres 

generadores d’aerosols, com per exemple la ressuscitació 

caridiopulmonar o RCP. 
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Per classificar els treballadors en un determinat nivell de risc segons les tasques que 

realitzen i les condicions materials i organitzatives de què disposen, es planteja el següent 

vocabulari, en correspondència al document tècnic del Ministerio: 
 

Risc ocupacional per la 

COVID-19 

Classificació del nivell de risc de l’annex V 

del document del Ministerio 

 

  Nivell de Risc 4  
 
 

  Nivell de Risc 3  
 
 

  Nivell de Risc 2  
 
 

  Nivell de Risc 1  
 
 
 

La forma piramidal de distribució del risc, representa que amb molta probabilitat el gruix de 

la plantilla del Departament, que realitza tasques sense contacte estret amb ningú, estarà 

exposat a un nivell de risc baix, mentre que el risc molt elevat s’atribuirà a un percentatge 

molt baix i concret del personal. 

 

A partir de determinar el risc de cada col·lectiu professional, es plantejaran les mesures 

específiques a portar a terme. 

 

A les nostres plantilles, el risc elevat i en ocasions molt elevat es podrà presentar en les 

tasques realitzades pel personal d’atenció directa que hagin d’estar en contacte estret 

amb usuaris que representin un cas possible, probable o confirmat de la malaltia, 

simptomàtic. Principalment a les residències de gent gran, de persones amb disminució 

psíquica profunda i de menors tutelats (quan en aquest darrer cas no es pugui evitar el 

contacte estret). Aquests col·lectius professionals, hores d’ara continuen realitzant serveis 

essencials, no són objecte del present document. 

 

Sempre que es pugui garantir el manteniment de la distància de seguretat de 2 metres, a 

la gran majoria del personal que realitza tasques administratives i tècniques sense 

atenció directa a l’usuari se li podrà atribuir un risc baix o de precaució, sempre en 

relació a les condicions materials i organitzatives de realització de seu treball, sense haver 

entrat a valorar encara els factors de risc individual. 

 

Al personal que desenvolupa tasques d’atenció presencial a l’usuari, que en ocasions 

pot implicar l’aportació de documentació de l’usuari al treballador, tot i mantenir la distància 

de seguretat, se li atribuirà un risc moderat. 

Quan es realitzin tasques concretes on sigui previsible que es pugui dificultar el 

manteniment de la distància de seguretat, com per exemple la realització de valoracions 

a Centres d’Atenció al Discapacitat o les tasques pròpies del personal del control 

Molt 
elevat 

 
Elevat 

Moderat 

Baix (de precaució) 
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d’accessos, davant la poca col·laboració o desorientació d’algun usuari, s’hauran de 

valorar aquestes tasques amb un risc elevat. 

 

El risc d’infecció pel virus dependrà també de l’estat del brot. Actualment ens trobem en 

un escenari de transmissió comunitària del virus on s’observa un descens dels nous 

contagis, arran de les condicions de confinament implementades fins ara. Si aquesta 

situació variés (a millor o a pitjor) també ho podria fer l’avaluació del risc de contagi. 

 

 
5.3. Valoració del risc pel personal amb especial sensibilitat a la malaltia COVID-19 

 
S’ha descrit a les diverses publicacions mèdiques que estudien els cassos de l’actual 

malaltia que determinats grups de pacients poden ser més vulnerables a la malaltia. Que 

les persones que presenten determinats factors de risc individuals, especialment l’edat 

avençada i la presència de patologies prèvies, poden presentar un pitjor pronòstic si 

pateixen la COVID-19. 

 

Per aquest motiu, cada treballador/a que pertanyi a algun dels grups vulnerables que es 

llisten a continuació, ho haurà de comunicar a la vigilància de la salut del Servei de 

Prevenció, mitjançant el sistema establert en el següent paràgraf. El personal mèdic 

analitzarà individualment cada cas i determinarà si és possible l’adaptació del seu lloc de 

treball per atorgar-li una major protecció, l’aplicació de determinades mesures de mobilitat 

o l’informe de proposta d’incapacitat temporal. Aquest personal no s’incorporarà al seu lloc 

de treball presencialment mentre perduri el risc al contagi i no es pugui garantir la seva 

seguretat, d’acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries. 

 

Per poder determinar les persones especialment sensibles, el Servei de Prevenció de 

Riscos Laborals contactarà amb les unitats mitjançant un correu electrònic. Les unitats 

hauran de fer difusió d’aquest correu entre el seu personal, i les persones s’hauran de 

posar en contacte directament amb personal mèdic del Servei de Prevenció per 

sol·licitar la seva valoració, d’acord amb les instruccions que es determinin en l’esmentat 

correu electrònic. 

 
Grups vulnerables: 

 
 Malaltia cardiovascular/Hipertensió arterial 

 Diabetis 

 Malaltia pulmonar crònica 

 Malaltia hepàtica crònica. 

 Malaltia renal crònica. 

 Immunodeficiència 

 Càncer en tractament actiu 

 Més de 60 anys 

 Embaràs 
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Dins d’aquests col·lectius es considerarà també inclòs el personal del programa DIL 
d’integració laboral de persones amb discapacitat intel·lectual a l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
 

6. Adopció de mesures específiques segons el risc d’exposició al virus 

que presenti cada lloc de treball 

 

6.1. Treballs classificats amb un risc baix d’exposició (de precaució) 

 

Per treballadors que no mantenen contacte freqüent amb el públic i disposen de 

distància de seguretat de 2 metres amb els companys, s’hauran de seguir les 

recomanacions generals que es recullen al punt 4 d’aquest document. 

 
 

Equips de protecció individual 

 
 No es recomana en cap cas la seva utilització. 

 Es recomana facilitar a tothom una mascareta tipus quirúrgic diàriament: 

Mascareta quirúrgica, tipus I, II o IIR, amb certificació conforme Directiva 
93/42/CEE, relativa als productes sanitaris. A partir del 26 de maig de 
2020 serà d’aplicació el reglament (EU) 2017/745 sobre els productes 
sanitaris (PS). Segons norma harmonitzada EN 14683:2019+AC:2019 

 
Aquests equips són considerats un producte sanitari (PS), no un equip de protecció 

individual (EPI), i estan pensats per evitar la transmissió d’agents infecciosos procedents 

de la persona que la porta posada. No confereixen un nivell fiable de protecció contra la 

inhalació de partícules, atès que no s’ajusten a la cara de manera hermètica i no són 

reutilitzables. 

 

No obstant, s’aconsella el seu ús perquè han demostrat ser un instrument eficaç contra la 

transmissió dels virus i en aquest escenari de transmissió comunitària podrien protegir als 

treballadors del contagi a partir d’un company infectat. En portar posada la mascareta, 

també es dificulta que el portador es toqui freqüentment la boca i el nas, principals canals 

de transmissió. 

 
En un treball amb risc baix es considera prioritària la higiene de mans i el manteniment de 

la distancia de seguretat, i la utilització de la mascareta pot ser optativa mentre el personal 

realitzi les seves tasques sense desplaçar-se, però s’aconsella el seu us quan es desplaci 

per zones comunes. Es recomana igualment que el treballador la porti posada quan surti 

del centre de treball si ha de retornar al seu domicili en transport públic i en aquest no es 

garanteix el manteniment de la distància de seguretat. on sigui més difícil garantir el 

manteniment de la distància de seguretat. 

 
En el moment de retirar la mascareta, el portador l’agafarà pels elàstics o cordills de 

subjecció i la llençarà a les escombraries (fracció resta, mai al reciclatge), per després 

rentar-se les mans immediatament, amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica. 
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 La mascareta quirúrgica és d’un sol ús i la seva durada no ha d’excedir la d’una 

jornada laboral. 

 
 No es recomana la utilització de mascaretes higièniques, perquè no estan 

considerades EPI ni PS ni han estat dissenyades per protegir contra cap risc, tot i 
que si eviten el tocar-se la boca i el nas mentre es porten. 

 
 Tampoc no es recomana la utilització de guants, atès que es considera més efectiva 

la higiene freqüent de mans, i el fet de portar guants que s’acabessin contaminant 
podria facilitar la transmissió de la contaminació en tocar-se involuntàriament els ulls. 

 

 
6.2. Treballs classificats amb un risc moderat d’exposició 

 
 

Per treballadors que mantenen contacte freqüent amb el públic, també s’hauran de 

seguir les mesures de caràcter general que es recullen al punt 4 d’aquest document. 

A més de les mesures proposades en aquest punt 4, es demana especialment: 

 
Controls d’enginyeria 

 
 Potenciar la instal·lació de barreres físiques, com pantalles protectores plàstiques 

transparents contra esternuts o tos, quan sigui viable. 

 
 Identificar, amb marques de cinta adhesiva al terra o similar, el límit que ha de 

respectar l’usuari per no envair la distància de seguretat mentre se li presta el servei 

d’atenció personal. 

 
 Marcar igualment al terra de l’espai d’espera (inclús de la via pública) la separació 

necessària de 2 metres entre usuaris que esperen a ser atesos. 

 
Controls administratius 

 
 Considerar estratègies organitzatives per minimitzar el contacte cara a cara amb 

l’usuari (tràmits en línia, telegestió, cita prèvia amb disminució de la càrrega de 

treball, diferir tràmits ajornables...). 

 
 En el cas d’activitats amb cita prèvia, es recomana distanciar les citacions per evitar 

l’acumulació de persones en els espais d’espera, tot preservant la limitació en 

l’aforament dels espais tancats. 

 
 Disposar de rètols informatius per advertir als usuaris sobre els símptomes més 

habituals de la COVID-19 i demanar-los que si presenten algun d’aquests 

símptomes, tornin en altre moment, quan remetin. 
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 Habilitar dispensadors amb solucions hidroalcohòliques viricides a l’entrada del 

centre per tal els usuaris s’higienitzin les mans abans de ser atesos. 

 
 Limitar l’aforament de les sales d’espera de forma que permetin el manteniment de 

la distancia de seguretat entre usuaris. En el cas que en aquests espais hi hagi 

cadires, bancs o taules s’han de disposar de manera que garanteixin la distància 2 

metres entre persones no convivents. La resta d’usuaris faran fila a l’exterior 

d’aquest espai de treball, també mantenint de la distancia, i aniran accedint a 

mesura que abandonin l’espai altres usuaris ja atesos. 

 
Equips de protecció individual 

 
 Mascaretes FFP2 sense vàlvula en el cas que no es pugui mantenir la distància de 

seguretat o no es disposi de barreres físiques de protecció. 

Mascareta auto filtrant, tipus FFP2, amb certificació conforme a 

Reglament UE 2016/425 relatiu als equips de protecció individual. 

Segons norma harmonitzada EN 149:2001+A1 (veure recomanacions en el 

punt 6.3) 

 
 Es recomana facilitar a tothom una mascareta tipus quirúrgic diàriament si es 

disposa de barreres físiques. 

Mascareta quirúrgica, tipus I, II o IIR, amb certificació conforme Directiva 
93/42/CEE, relativa als productes sanitaris. A partir del 26 de maig de 
2020 serà d’aplicació el reglament (EU) 2017/745 sobre els productes sa- 
nitaris (PS). Segons norma harmonitzada EN 14683:2019+AC:2019 

 
 

La mascareta quirúrgica és considerada un producte sanitari (PS), no un equip de 

protecció individual (EPI), i està pensada per evitar la transmissió d’agents infecciosos 

procedents de la persona que la porta posada. No confereix un nivell fiable de protecció 

contra la inhalació de partícules, atès que no s’ajusta a la cara de manera hermètica i no 

és reutilitzable. 

 

No obstant, es recomana el seu ús de manera continuada durant l’atenció a l’usuari perquè 

han demostrat ser un instrument eficaç contra la transmissió dels virus i en aquest  

escenari de transmissió comunitària podrien protegir als treballadors del contagi a partir 

d’un usuari o un company infectat. També eviten que el portador es toqui freqüentment la 

boca i el nas, principals canals de transmissió. 

 
En un treball amb risc moderat també es considera prioritària la higiene de mans i el 

manteniment de la distància de seguretat de 2 metres, però també es recomana la 

utilització de la mascareta quan el personal realitzi les tasques d’atenció a l’usuari i quan 

es desplaci per les zones comunes. Es recomana igualment que el treballador la porti 

posada quan surti del centre de treball si ha de retornar al seu domicili en transport públic i 

en aquest no es garanteix el manteniment de la distància de seguretat. 
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En el moment de retirar la mascareta, el portador l’agafarà pels elàstics o cordills de 

subjecció i la llençarà a les escombraries (fracció resta, mai al reciclatge), per després 

rentar-se les mans immediatament, amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica. 

També en el cas d’atenció al públic, si es mantenen les distàncies de seguretat i s’apliquen 

altres mesures de protecció, com ara pantalles, i d’acord amb la valoració dels serveis de 

prevenció 

 
 Cal garantir la utilització de guants en l’atenció al públic i en el contacte amb 

objectes, estris i superfícies que no garanteixin la seva desinfecció. Els guants han 

de ser d’un sol ús. L’ús de guants no exclou les mesures de rentat de mans. 

 
 El personal que porti guants haurà de rentar-se les mans abans de posar-se’ls i 

immediatament després de treure’ls. 

 
 Es pot valorar la distribució de mascaretes higièniques entre els usuaris, quan 

accedeixin a la zona d’atenció, ja que tot i no estar considerades EPI ni PS ni haver 

estat dissenyades per protegir contra cap risc, poden prevenir una incorrecta 

etiqueta respiratòria per part de l’usuari i minimitzar l’emissió de microgotes en cas 

d’esternut o tos. 

 

6.3. Treballs classificats amb un risc elevat d’exposició 

 
En aquest nivell de risc tindrem a treballadors que, per la naturalesa de la seva feina, han 

de mantenir contacte freqüent amb usuaris i personal i no els resulta possible 

mantenir una distància de seguretat de 2 metres, o és previsible que aquesta distància 

es pugui vulnerar habitualment. 

 
Dins d’aquest nivell de risc professional, podem trobar a personal que realitza tasques de 

control d’accessos, valoracions sanitàries d’usuaris a Centres d’Atenció a la Discapacitat, 

contencions d’usuaris... però també personal que ha d’entrar regularment en contacte amb 

materials dels quals no s’hagi pogut garantir la seva descontaminació, com la manipulació 

i/o digitalització freqüent de la documentació en paper aportada pels usuaris. 

 
Aquests llocs de treball han de seguir les recomanacions generals que es recullen al punt 

4 d’aquest document. A més de les mesures proposades en aquest punt 4, també s’han 

d’implementar els controls d’enginyeria i administratius adoptats al punt 6.2., quan així ho 

demanin les condicions d’atenció a l’usuari, però addicionalment, també es demana: 

 
 

Equips de protecció individual 

 
 Disposar de mascareta de protecció respiratòria amb les característiques següents: 

 
Mascareta auto filtrant, tipus FFP2, amb certificació conforme a Regla- 
ment UE 2016/425 relatiu als equips de protecció individual. Segons 
norma harmonitzada EN 149:2001+A1. 



P  à g . 18 | 20 

 

 

Aquest tipus de mascareta, que té la consideració d’equip de protecció individual (EPI), 

col·locada correctament, confereix un nivell de protecció acceptable contra la inhalació de 

partícules. Quan l’equip es pugui reutilitzar, anirà marcat amb la lletra R (reutilitzable) i 

s’hauran de seguir les instruccions del fabricant per higienitzar-lo i mantenir-lo. Quan no 

sigui reutilitzable, el fabricant ho indicarà marcant-lo amb les lletres NR. 

 
 La mascareta FFP2 d’un sol ús té una durada de vuit hores si s’utilitza durant tota la 

jornada. 

 
Com en el cas de les mascaretes quirúrgiques, també s’aconsella el seu ús de manera 

continuada durant l’atenció a l’usuari. No obstant, quan el contacte estret amb l’usuari sigui 

una actuació poc habitual i depengui únicament de la voluntat o l’agenda del treballador 

(que no es presenti aquesta condició de treball sobtadament, sense control per part del 

treballador), aquest podrà protegir-se amb la mascareta quirúrgica en l’atenció a usuaris 

amb el manteniment de la distància de seguretat de 2 metres, i canviar cap a la mascareta 

de protecció FFP2 només quan calgui apropar-se més. 

 
 Els equips de protecció personal (mascaretes FFP2) poden dificultar la respiració i 

portar-los tota la jornada pot resultar pesat. Per aquest motiu es recomana realitzar 

varies pauses durant la jornada laboral. 

 
 Les mascaretes quirúrgiques pràcticament no dificulten la respiració i poden facilitar 

el treball quan no calgui el nivell de protecció que dóna l’EPI perquè l’aconseguim 

pel manteniment de la distància de seguretat de 2 metres. 

 
 Quan calgui entrar en contacte amb l’usuari, s’hauran de fer servir guants mèdics 

d’un sol ús, tipus examen/procediment, segons UNE EN 455-2, de vinil o nitril 

sense pols (per evitar al·lèrgies o sensibilitzacions). Aquests equips de protecció 

pretenen evitar la contaminació creuada usuari-treballador, però no estan pensats 

per impedir el contagi amb virus. Després de la seva utilització es llençaran al cubell 

d’escombraries habilitat i el treballador s’higienitzarà les mans. 

 
La consideració de risc elevat en aquest cas, s’ha determinat en no poder garantir el 

manteniment de la distancia de seguretat entre un treballador i un usuari i estar immersos 

en una situació de contagi comunitari del virus. 

 
En cap dels escenaris contemplats en aquest document un treballador entra en contacte 

estret voluntari amb un usuari que a priori estigui considerat un cas confirmat de COVID- 

19, simptomàtic. 

 
Els treballs amb tasques de risc elevat i molt elevat, constitutius de serveis essencials amb 

contacte probable o confirmat amb persones malaltes de COVID-19, s’estan gestionant 

separadament, amb els equips de protecció individual corresponents. 
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7. Mesures aplicables a zones comunes i instal·lacions 
 

 

 Quan sigui possible, s’han d’establir zones d’entrada i sortida diferenciades per 

evitar l’aglomeració de personal i garantir les distàncies de seguretat. 

 

 Cal garantir la ventilació adequada dels locals, natural quan sigui possible, o 

general forçada que proporcioni una renovació d’aire del 100%, sense circulació. 

 
 Cal deixar sempre que sigui possible les portes obertes, de forma que s’utilitzin les 

manetes el mínim possible. 

 
 Cal preveure llocs separats on deixar la roba de treball i la de carrer. 

 
 Cal mantenir en perfecte ús els serveis per poder netejar-se les mans amb aigua i 

sabó o amb solució hidroalcohòlica, que hi haurà de ser en la quantitat suficient i 

s’haurà de situar propera al treballador. 

 
 Cal garantir que el personal que hagi d’esmorzar o dinar en el centre de treball 

pugui fer-ho excepcionalment en el lloc de treball per evitar l’ús de menjadors 

col·lectius, bars i restaurants, i amb el benentès que els estris han de ser personals 

i mai compartits. 

 
 Cal preveure un ús esglaonat de les zones comunes. 

 
 Cal establir sistemes i senyalitzacions per recordar la necessitat de mantenir la 

distància de seguretat. 

 
 Afavorir l’ús de les escales, en lloc dels ascensors, dels quals se n’haurà de limitar 

l’aforament a un terç de la capacitat màxima, on en tot cas s’haurà de respectar la 

distància de seguretat i utilitzar la mascareta quirúrgica 

 

 Les sales de reunions que no puguin reunir els requisits de seguretat relacionats 
amb la ventilació i la distància de seguretat no es podran utilitzar, llevat que només 
es posin cadires que garanteixin els 2 metres de distància al voltant, i es realitzi  
una neteja i desinfecció desprès de cada ús. 
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Annex. (s’adjunta l’annex de la Instrucció 4/2020 de la Secretaria d’Administració i 

Funció Pública) 

Instruccions preventives bàsiques adreçades al personal amb motiu de la 

reincorporació al lloc de treball 

 

1. Compliu amb totes les mesures de prevenció que se us indiquin. 

 
2. Mantingueu la distància de seguretat interpersonal de dos metres. 

 
3. Eviteu la salutació amb proximitat i el contacte físic, especialment l’encaixada de 

mans. 

 
4. Eviteu, en la mesura del possible, utilitzar equips, dispositius, estris i objectes d’altres 

treballadors. En cas que sigui necessari, augmenteu les mesures de precaució i, si 
podeu, desinfecteu-los abans d’usar-los. Si no és possible, renteu-vos les mans 
immediatament després d’haver-los fet servir. 

 
5. Renteu-vos freqüentment les mans amb aigua i sabó, i utilitzeu les solucions 

hidroalcohòliques. Cada rentat ha de durar almenys 20 segons, amb aigua calenta i 
sabó, i fer-ho especialment després de tossir o esternudar o després de tocar 
superfícies potencialment contaminades. Seguiu aquestes instruccions: 

a) Fregueu-vos les mans amb l’aigua i el sabó. 

b) Renteu-vos la part posterior d’ambdues mans, incloent-hi els dits. 

c)Entrellaceu els dits i fregueu-vos les mans de nou. 

d)Fregueu-vos els polzes i les puntes dels dits. 

e)Fregueu-vos les ungles. 

f)Esbandiu-vos les mans i eixugueu-vos-les bé amb paper d’un sol ús. 

 
6. Cobriu-vos el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús en tossir i esternudar, i 

llenceu-lo a continuació a una galleda d’escombraries amb tancament. Si no disposeu 
de mocadors, empreu la part interna del colze per no contaminar les mans. 

 
7. Eviteu tocar-vos els ulls, el nas o la boca. 

 
8. Faciliteu el treball al personal de neteja quan abandoneu el vostre lloc deixant-lo lliure 

d’objectes i qualsevol element que dificulti la neteja i la desinfecció. 

 
9. Llenceu qualsevol deixalla d’higiene personal -especialment, els mocadors d’un sol ús- 

immediatament a les papereres o contenidors habilitats. 

 
10. Si noteu que comenceu a tenir símptomes, aviseu els vostres companys i superiors, 

extremeu les precaucions tant de distanciament social com d’higiene mentre esteu al 
lloc de treball i contacteu immediatament amb el servei de prevenció de riscos 
laborals, amb el vostre metge d’atenció primària, al telèfon d’atenció a la COVID-19, o 
utilitzeu l’aplicació STOP COVID19 CAT al vostre telèfon mòbil o tauleta. 
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