
RECOMANACIONS PER A EMPRESES I PERSONES TREBALLADORES SOBRE ACTUACIONS VINCULADES A LES 
SITUACIONS QUE ES PUGUIN PRODUIR PER L’EFECTE DEL CORONAVIRUS SARS-COV-2. (DOC DE 12/04/2020)

1. Previ a la represa de l’activitat
Com a premissa general, tant per part de les empreses com 
de treballadors i treballadores, s’han de complir amb totes 
les disposicions i resolucions i tenir en compte indicacions 
de les autoritats sanitàries i laborals, establertes per a 
restringir la mobilitat de les persones i que poden variar en 
funció de l’estat de la crisis provocada per la COVID-19 i 
afavorir el confinament domiciliari, tot potenciant, quan 
sigui possible, el teletreball i el treball a distància. 

Les empreses ha d’organitzar el treball de manera que es 
redueixi el nombre de persones treballadores exposades, 
establint regles per a evitar i reduir la freqüència i el tipus 
de contacte de persona a persona, com per exemple 
establir règims de torns o la fixació d’horaris especials. 

Així, es poden adoptar mesures de flexibilitat interna nego-
ciades entre l’empresa i la representació legal o sindical de 
les persones treballadores pel que fa a possibles modifica-
cions de la jornada segons els procediments pactats i/o 
legals per modificar.

L’Empresa ha de planificar com la situació de represa de 
l’activitat pot afectar al procés productiu, per tal d’identifi-
car els processos essencials de funcionament i determinar 
quin serà l’equip presencial mínim de treballadores i treba-
lladors. Els serveis de prevenció tindràn un paper d’asses-
sorament rellevant i específic en el disseny i l’execució de 
les mesures que es prendrà en la represa de l’activitat

Cada empresa s’ha de responsabilitzar d’elaborar un pla 
de contingència o protocol general de seguretat i salut.

S’han de preveure les mesures concretes per a persones 
treballadores especialment sensibles i persones d’especial 
risc per les seves condicions biològiques o personals 
conegudes.

L'existència de EPIS (mascaretes, guants, etc.) i/o mesures 
de protecció col·lectiva posades a disposició, d'ús obligat 
en els centres de treball en aquelles activitats respecte de 
les que sigui necessari, ha de ser condició prèvia per a la 
represa de l'activitat.

2. Mesures generals i a considerar, mentre       
es mantinguin les recomanacions de les         
autoritats sanitàries de distanciació social: 
• Establir i mantenir sistemes de teletreball i treball a 

distància sempre que sigui possible. 

• Reiniciar l’activitat de manera gradual i reassignar 
tasques, d’acord amb els criteris de les autoritats 
sanitàries i de la modalitat organitzativa de l’empresa 
(servei de prevenció). 

• Prioritzar la incorporació al treball de les persones treba-
lladores d’acord amb els criteris de les autoritats 
sanitàries i de la modalitat organitzativa de l’empresa 
(servei de prevenció), considerant els factors de risc 
intrínsecs de la pròpia activitat i organització. 

• Identificar els serveis essencials o mínims i organitzar 
equips de treball separats per evitar una possible afecta-
ció del virus col·lectiva i així garantir la seva disponibili-
tat. 

• S'haurà de garantir la seguretat i salut de les persones 
treballadores especialment sensibles enfront de la 
COVID-19, havent de reflectir-se aquest criteri en l'ava-
luació de riscos. La seva incorporació ha d’estar vincula-
da a les indicacions del servei de prevenció i una vegada 
s’hagin adoptat les mesures preventives raonables. 

• Garantir que el personal treballador conegui els proto-
cols i els nous procediments i mesures a aplicar per tal 
d’evitar el risc de contagi (elaborar i distribuir material, 
realitzar formació a distància prèvia a la reincorporació, 
etc.). 

• Reduir el temps de permanència en el centre de treball al 
mínim possible. 

• Reduir el nombre de treballadors i treballadores presents 
de forma simultània quan sigui necessari, per tal de 
garantir la distanciació entre els treballadors i treballa-
dores.

• Establir horaris i torns especials per reduir el nombre de 
persones treballadores presents al mateix temps. 

• Flexibilitzar els horaris. 

• Netejar i desinfectar adequadament els llocs de treball, 
especialment les zones comunes i les superfícies de treball 
compartides. Les instal·lacions es netejaran com a mínim 
una vegada al dia i depenent del seu ús, per exemple a 
cada canvi de torn. Els menjadors, després de cada servei, 
els lavabos depenent de l'ús s'augmentarà la freqüència 
diària. 

• Analitzar la distribució i organització dels llocs de treball 
per garantir que es pot mantenir la distància de seguretat 
en totes les àrees d’ús comú. 

• Identificar les tasques en les què serà difícil respectar la 
distància de seguretat i buscar possibles solucions, com 
barreres físiques i elements de separació entre persones, 
modificar la forma d’executar la tasca (mecanitzar-la, 
utilitzant equips de treball que permetin separar els/les 
treballadors/es, etc.), o l’ús d'equips de protecció indivi-
dual (en funció de l’avaluació de riscos). 

• La utilització d’equips de protecció respiratòria (EPI respira-
tori) i altres tipus de mascaretes quirúrgiques i/o higièni-
ques s’incorporaran obligatòriament d’acord amb l’ava-
luació de riscos dels llocs de treball, indicacions del serveis 
de prevenció o seguint les recomanacions de l’autoritat 
sanitària. El seu ús és recomanable en general als llocs de 
treball amb espais compartits (especialment superfícies 
de treball) o quan pugui ser més difícil el compliment 
estricte i permanent de les distàncies de seguretat mínimes 
establertes.

3. Mesures relacionades amb les zones comunes 
Les zones comunes dels centres de treball (accés, passadis-
sos, ascensors, vestuaris, lavabos, zones de descans, menja-
dor) requereixen una atenció especial per evitar el risc de 
contagi, per la major probabilitat d’entrar en contacte amb 
superfícies i objectes contaminats i de contacte directe entre 
persones. Entre les mesures a adoptar s’inclouen, quan 
escaigui: 

• Establir zones d’entrada i sortida diferenciades per evitar 
l’aglomeració de personal i garantir les distàncies de 
seguretat. 

• Establir entrades per torns i flexibilitzat d’horaris. 

• Evitar sistemes de fitxatge que impliquin el sistema dactilar. 

• Garantir la ventilació adequada dels locals, natural o 
general forçada. 

• 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. 

• Fomentar l’ús de les escales en lloc de l’ascensor. 

• Preveure llocs separats on deixar la roba de treball i la de carrer. 

• Preveure llocs on netejar-se les mans amb aigua i sabó o 
amb solució hidroalcohòlica. 

• Disposar cubells amb tapa d’accionament amb pedal com 
a paperera per llençar tovalloles i/o mocadors d’un sol ús.

• Netejar les superfícies freqüentment amb aigua i lleixiu. 

• Establir zones de descans preveient un aforament màxim 
que permeti mantenir una distància interpersonal superior 
a 1,5m. 

• Limitar l’ús del menjador sempre que sigui possible, 
limitant la manipulació i consum d’aliments al centre de 
treball. 

• Preveure un ús esglaonat de zones comuns. 

• Els estris del menjador, si són reutilitzables, s'han de rentar 
amb aigua calenta i sabó. 

• Establir sistemes per recordar la necessitat de mantenir la 
distància de seguretat. 

• Incrementar la freqüència de desinfecció del terra i de les 
superfícies amb major contacte amb les mans.

4. Mesures relacionades amb les zones de treball 
• Garantir la ventilació adequada dels locals, natural o 

general forçada. 

• Reduir la possibilitat de contacte interpersonal (acotar i 
senyalitzar espais, barreres de separació físiques, redistri-
bució i separació de taules i mobiliari, etc.), garantint una 
separació superior a 1,5m, inclús en les vies de circulació 
interiors. 

• L’ús d’eines, equips de treball, material d’oficina, telèfons, 
etc. serà preferiblement individual. En cas contrari caldrà 
descontaminar-los després de cada ús. 

• Evitar, sempre que sigui possible, traslladar material o 
equips fora d’un àrea concreta. 

• Quan sigui possible s’establirà una zona de recepció i una 
zona d’expedició de material separades. 

• Prohibir les visites externes no relacionades amb la feina. 

• Evitar les reunions presencials, afavorint les videocon-
ferències o altres sistemes no presencials. 

• Si la valoració del risc per infecció per SARS-CoV2 indica la 
necessitat d’utilitzar equips de protecció individual front el 
risc de contagi per coronavirus, caldrà garantir la seva 
distribució i que els treballadors i treballadores estan 
correctament formats i informats sobre el seu ús.

• En locals amb accés al públic s’adoptaran mesures per 
garantir la distància de seguretat o instal·lar elements de 
separació tant entre les persones treballadores així com 
entre la clientela.

5. Mesures higièniques, de neteja i desinfecció 
Caldrà mantenir les mesures i hàbits higiènics generals per 
evitar la dispersió i el contagi pel coronavirus: 

• Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús i tirar-lo 
tot seguit a un cubell amb tapa d’accionament amb pedal 
o amb la cara interna del colze en el moment d’estossegar 
o esternudar i rentar-se les mans de seguida. 

• Garantir la disponibilitat i fàcil accés a aigua i sabó i/o 
solucions desinfectants per a la neteja de mans, distribuï-
des per l’empresa. 

• Rentar-se les mans amb aigua i sabó de forma freqüent i 
sempre abans d’accedir i abandonar el lloc de treball . 

• Extremar la higiene personal a lavabos i dutxes. 

Es recomana realitzar una neteja i desinfecció dels espais de 
treball de forma periòdica, especialment de les superfícies 
que es toquen amb les mans com manetes, polsadors, 
teclats, taules, mostradors, eines, passamans en escales, etc. 
així com de les zones comuns. 

Aquesta periodicitat de neteja s’hauria d’intensificar en 
espais on hi accedeixin persones externes a l’empresa, zones 
de recepció de materials.... 

Sempre que sigui possible, les taules, materials i superfícies 
de treball hauran de ser de fàcil neteja i desinfecció
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de les autoritats sanitàries i laborals, establertes per a 
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car els processos essencials de funcionament i determinar 
quin serà l’equip presencial mínim de treballadores i treba-
lladors. Els serveis de prevenció tindràn un paper d’asses-
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distància sempre que sigui possible. 
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tasques, d’acord amb els criteris de les autoritats 
sanitàries i de la modalitat organitzativa de l’empresa 
(servei de prevenció). 

• Prioritzar la incorporació al treball de les persones treba-
lladores d’acord amb els criteris de les autoritats 
sanitàries i de la modalitat organitzativa de l’empresa 
(servei de prevenció), considerant els factors de risc 
intrínsecs de la pròpia activitat i organització. 
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en totes les àrees d’ús comú. 
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treball amb espais compartits (especialment superfícies 
de treball) o quan pugui ser més difícil el compliment 
estricte i permanent de les distàncies de seguretat mínimes 
establertes.
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contagi, per la major probabilitat d’entrar en contacte amb 
superfícies i objectes contaminats i de contacte directe entre 
persones. Entre les mesures a adoptar s’inclouen, quan 
escaigui: 
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l’aglomeració de personal i garantir les distàncies de 
seguretat. 
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• Evitar sistemes de fitxatge que impliquin el sistema dactilar. 

• Garantir la ventilació adequada dels locals, natural o 
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amb solució hidroalcohòlica. 
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a paperera per llençar tovalloles i/o mocadors d’un sol ús.

• Netejar les superfícies freqüentment amb aigua i lleixiu. 

• Establir zones de descans preveient un aforament màxim 
que permeti mantenir una distància interpersonal superior 
a 1,5m. 

• Limitar l’ús del menjador sempre que sigui possible, 
limitant la manipulació i consum d’aliments al centre de 
treball. 

• Preveure un ús esglaonat de zones comuns. 
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general forçada. 

• Reduir la possibilitat de contacte interpersonal (acotar i 
senyalitzar espais, barreres de separació físiques, redistri-
bució i separació de taules i mobiliari, etc.), garantint una 
separació superior a 1,5m, inclús en les vies de circulació 
interiors. 

• L’ús d’eines, equips de treball, material d’oficina, telèfons, 
etc. serà preferiblement individual. En cas contrari caldrà 
descontaminar-los després de cada ús. 

• Evitar, sempre que sigui possible, traslladar material o 
equips fora d’un àrea concreta. 

• Quan sigui possible s’establirà una zona de recepció i una 
zona d’expedició de material separades. 

• Prohibir les visites externes no relacionades amb la feina. 

• Evitar les reunions presencials, afavorint les videocon-
ferències o altres sistemes no presencials. 

• Si la valoració del risc per infecció per SARS-CoV2 indica la 
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distribució i que els treballadors i treballadores estan 
correctament formats i informats sobre el seu ús.
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entre la clientela.
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tot seguit a un cubell amb tapa d’accionament amb pedal 
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o esternudar i rentar-se les mans de seguida. 

• Garantir la disponibilitat i fàcil accés a aigua i sabó i/o 
solucions desinfectants per a la neteja de mans, distribuï-
des per l’empresa. 
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