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Decret de l'Alcaldia

Núm. 2020010421

En data 13 de març de 2020 per resolució de l'alcaldia núm.2020005959 es va ratificar
l'ordre efectuada el 10 de març d'activar el protocol d'actuació en situació de prealerta del
pla de Protecció civil de Girona per emergències associades a malalties transmissibles
emergents amb potencial alt risc i les mesures que es van ordenar. Entre aquestes
mesures n'hi havia destinades a l'organització del personal municipal.
En data 16 de març de 2020 per resolució de l'alcaldia núm.2020005991 es va modificar la
resolució núm.2020005959 en relació a la reorganització interna del serveis municipals. I
es va passar a la Fase d'emergència 1 del Pla de Protecció civil municipal per
emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt.
En data 23 de maig de 2020 per resolució de l'alcaldia núm.2020007472 es va aprovar el
pla de contingència COVID-19 que regula el desconfinament del personal municipal als
efectes de la seva reincorporació als diferents llocs de treball. Aquesta resolució també
ratifica la incorporació dels diferents treballadors municipals inclosos en el nivell I, i ordena
l'aplicació del nivell II.
En data 28 de maig de 2020 per resolució de l'alcaldia núm.2020007678 es va ordenar
l'aplicació del nivell III dels diferents treballadors municipals.
Atès que el Decret 63/2020 de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència
sanitària provocada per la Covid-19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de
Catalunya, indica al seu article 2, que a partir de les 00.00 hores del dia 19 de juny de
2020 queda sense efecte a Catalunya les mesures derivades de la declaració de l'estat
d'alarma.
Atès que és voluntat del l'equip de govern de l'Ajuntament de Girona, la reincorporació de
tot el personal municipal, amb plenes garanties de seguretat i salut, tant per a la salut dels
treballadors/es, com per a la dels usuaris.
Primer.- Atès les competències que l'art.21.1 i) i m) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases
de Règim Local atorga a l'Alcaldia de la Corporació municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics

DECRETO
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE el Pla de Contingència COVID-19 que regula el
desconfinament del personal municipal als efectes de la seva reincorporació als diferents
llocs de treball.
Segon.- APROVAR les "Consignes d'actuació generals (v.04)", on es concreten els criteris
d'actuació i les mesures de protecció que s'han d'adoptar per a garantir la seguretat i salut
del personal municipal davant el Covid-19, que s'adjunten en el document annex a la
resolució.
Tercer.- MANTENIR, els següents criteris en relació al personal que la unitat bàsica de
salut del servei de prevenció aliè, amb qui l'Ajuntament té contractada la disciplina de
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Medicina del treball, ha informat com a vulnerable davant la Covid-19:
*Personal vulnerable que pot fer teletreball, segueix fent teletreball.
*Personal vulnerable que no pot fer teletreball, ha de demanar la baixa.
Aquests criteris es mantindran fins que la Unitat bàsica de salut del servei de prevenció
aliè, informi de la persistència o el canvi de les situacions de vulnerabilitat, i en quines
condicions es poden reincorporar al seu lloc de treball.
Quart.- MANTENIR les mesures de flexibilització del personal municipal aprovades en la
resolució 2020005991 de data 16 de març, en els següents termes:
ESTABLIR les següents mesures de flexibilitat pel personal treballador municipal, que
afecten al conjunt del personal, excepte els membres del cos de la Policia Municipal:
-Dies de vacances: Es podran gaudir per dies, sense limitació de dies laborables a gaudir
de forma individual. Es flexibilitzen els criteris de distribució de vacances de l'article 14 de
l'Acord/Conveni.
-Flexibilitat horària: les persones que d'acord amb l'article 11 de l'acord/conveni de
condicions de treball tinguin al seu càrrec un menor de menys de dotze anys, un
minusvàlid físic, psíquic o sensorial, o que hagin de tenir cura directa d'un dels familiars
definits en el primer paràgraf de l'article 17.1.g del mateix text podran distribuir el seu
horari en la franja horària d'entrada i sortida entre les 07:30 i les 21:00.
-Borsa d'hores: Es fixa una borsa de 80 hores, recuperables fins al 31/12/2020. Es podrà
recuperar amb saldo horari, assumptes propis i/o hores de formació".
Aquestes mesures de flexibilització, la seva concessió restarà condicionada a la seva
autorització pel cap d'àrea o subàrea corresponent, prenent com a criteri prioritari per a la
seva concessió garantir la prestació del servei l tenint en compte la situació
d'excepcionalitat."
Cinquè.- ORDENAR als caps d'àrea, caps de servei i de secció, amb l'assessorament del
servei de prevenció de riscos laborals a adoptar les mesures organitzatives i tècniques
necessàries, d'acord amb les normatives higièniques i sanitàries vigents , als efectes de
garantir la les condicions de seguretat i salut exigides dels treballadors municipals.
Sisè.- PUBLICAR, a l'empara de l'art.6.1 a) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, accés a la informació pública i bon govern, la present resolució al portal de
transparència municipal.
Setè.- COMUNICAR als caps d'àrea, caps de servei i de secció, als delegats de prevenció
membres del Comitè de Seguretat i Salut, als regidors municipals membres del Comitè de
Seguretat i Salut, i als representants sindicals, i publicar al portal del treballador municipal
la present resolució.

Documents incorporats a l'expedient:
AN - annex consignes d'actuació generals
CSV: HE280-WQ30A-H4BGY
Així ho mano i signo
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L'alcaldessa
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Marta Madrenas i Mir

Traspassat per a la seva signatura en data 22 de juny de 2020
La validació d'aquest document es realitza mitjançant signatura digital d'acord amb la Política Operativa sobre
la gestió de resolucions digitals dels diferents òrgans de govern, aprovada per la Junta de Govern Local de 7
de juny de 2019.
3/3

SIGNAT

VERSIÓ 04

CONSIGNES D’ACTUACIÓ GENERALS

Annex Resolució
DOC_ID: 8918682
CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL. Podeu verificar-ne l'autenticitat a http://www.girona.cat/validardocument amb codi de verificació CSV:HE280-WQ30A-H4BGY
.
Procediment d'acord amb la Normativa sobre la gestió dels documents electrònics d'arxiu de l'Ajuntament de Girona, aprovada per Junta de Govern Local de 19 d'abril de 2007. Pàgina:1/45.

VERSIÓ 04

Índex

CONSIGNES D’ACTUACIÓ GENERALS

Abans de sortir de casa

Sistemes climatització

Desplaçament a la feina

Desplaçament dins la jornada

Accés als edificis municipals

Accés a altres centres de treball

Desplaçaments dins edificis

Tasques manteniment/reparacions

Càlculs aforaments espais

Protecció respiratòria

Espais comuns-Vestidors

Guants de protecció

Espais comuns-Lavabos

Protecció ocular

Espais comuns-Menjador

Roba de protecció-EPI

Espais comuns-Sala reunions

Gestió dels equips de protecció

Espais comuns-Aules formació

Zones comunes externes

Lloc de treball

Neteja i desinfecció mascaretes

Lloc de treball atenció al públic

Annex Resolució
DOC_ID: 8918682
CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL. Podeu verificar-ne l'autenticitat a http://www.girona.cat/validardocument amb codi de verificació CSV:HE280-WQ30A-H4BGY
.
Procediment d'acord amb la Normativa sobre la gestió dels documents electrònics d'arxiu de l'Ajuntament de Girona, aprovada per Junta de Govern Local de 19 d'abril de 2007. Pàgina:2/45.

VERSIÓ 04

CONSIGNES D’ACTUACIÓ GENERALS

ABANS DE SORTIR DE CASA
Abans de sortir de casa per anar a treballar cal prendre’s la temperatura corporal. Si es
presenten símptomes (tos, febre>37,5ºC, dificultat respiratòria...) no es pot anar a
treballar; cal quedar-se preventivament a casa, avisar al vostre cap i contactar amb el
061 o amb el centre d’atenció primària i seguir les seves instruccions.
Els treballadors també han de comunicar al seu cap si han tingut un contacte estret (a
menys de 2 metres i durant més de 15 minuts) amb un cas probable o confirmat de
COVID-19.
Les persones considerades especialment vulnerables per a la COVID-19 (majors de 60
anys amb patologies, hipertensió arterial, diabetis, malalties cardiovasculars, malalties
pulmonars cròniques, càncer en fase de tractament actiu, immunodeficiències i embaràs)
s’hauran d’adreçar a la doctora especialista en Medicina del Treball del Servei de
Prevenció de l’Ajuntament de Girona, per tal que valori si cal l’aïllament domiciliari
preventiu.
Per aquells col·lectius que disposen de roba de treball es recomana canviar-se de roba a
l’arribar a la feina i guardar la roba de carrer dins d’una bossa de plàstic tancada de la
forma més estanca possible.
En el cas que aneu a treballar amb la roba de treball, aquesta haurà d’estar totalment
neta. S’haurà d’haver rentat amb sabons habituals, entre 60 i 90ºC i deixar-la que
s’eixugui completament. Millor fer servir assecadora.
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DESPLAÇAMENT A LA FEINA
És recomanable l’ús de les opcions de mobilitat que millor garanteixen la
distància interpersonal de 1,5 metres.
Es recomana evitar en la mesura del possible el transport públic i
qualsevol altre mitjà de transport on es produeixin aglomeracions de
persones. Sempre que sigui possible s’utilitzarà el vehicle de forma
individual.
Si el desplaçament és a peu cal mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres. Evitar
tocar superfícies comunes i, si ho heu de fer, sempre amb la mà no dominant, i després
netejar-se les mans amb solució hidroalcohòlica. Es pot portar mascareta higiènica o
quirúrgica.
En desplaçaments d’una sola persona a peu, en bicicleta, en moto o en vehicle, no és
necessària la utilització de mascareta de protecció.
Si s’utilitza el sistema de lloguer de bicicletes GIROCLETA, és
aconsellable l’ús de guants, netejar amb desinfectant les parts
comunes, i netejar-se les mans, abans i després del seu ús, amb
solució hidroalcohòlica.
Al transport públic és obligatori utilitzar una mascareta, i es recomana
netejar-se les mans amb solució hidroalcohòlica abans i després de
pujar.
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DESPLAÇAMENT A LA FEINA
Si el desplaçament és en vehicle particular, abans d’agafar el vehicle cal obrir les portes i
ventilar. Evitar la utilització del sistema de climatització o renovació d’aire; fer servir les
finestres.
Netejar amb un producte desinfectant les zones amb què tingueu
més contacte del vehicle, com seria la palanca de canvi, el
volant, fre de mà, manetes de les portes i la zona d’engegat del
vehicle. Evitar tocar-se la cara durant la conducció.
Si compartiu vehicle, cal seure cadascun en una filera de seients i
en diagonal, per mantenir la major distància possible entre els
ocupants.
Cal fer especial atenció en les operacions d’omplir el dipòsit del vehicle,
ja que els sortidors de combustible són llocs on es poden acumular virus
i bacteris per contacte de les diferents persones que l’utilitzen.
Es recomana la utilització de guants d’un sol ús i màxima precaució en
l’operació de treure-se’ls. Es farà sempre de forma que mai la mà nua
toqui la part externa del guant.
Prioritzar sempre el pagament amb targeta o mòbil per evitar contactes.
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ACCÉS ALS EDIFICIS MUNICIPALS
Es dotarà de dispensadors amb gel hidroalcohòlic a l’entrada dels edificis per a la
neteja de mans just abans d’entrar.

En tots els centres municipals s’establiran mesures organitzatives i tècniques a
l’entrada i a la sortida per garantir la distancia mínima de seguretat de 1,5 metres
entre persones.
En el cas de l’edifici consistorial, l’entrada serà per la porta de la Plaça del Vi, i la
sortida, per la porta del carrer Ciutadans.

Els diferents centres de treball disposaran d’un termòmetre d’infrarojos per tal
que el personal municipal, de manera voluntària, es pugui mesurar la
temperatura en el cas que sigui necessari.
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DESPLAÇAMENTS DINS DELS EDIFICIS
Tot el personal que es desplaci dins de l’edifici ho farà seguint els diferents
itineraris marcats i sempre respectant la distància interpersonal de 1,5m
amb tot el personal que es trobi en el seu recorregut.
ESCALES: A totes les escales fixes que no permetin dos sentits de circulació
amb una distància de seguretat de 1,5 metres entre ells, se’ls donarà un
únic sentit de circulació, sempre seguint coherentment els itineraris de
sortida i entrada de l’edifici.
En el cas que només es disposi d’una sola escala en tot l’edifici, es donarà
sempre prioritat d’utilització a la persona que l’ha de baixar, i per tant, la
persona que vol pujar al mateix moment s’haurà d’esperar. En cap moment
es poden creuar dues persones en una escala de menys de 1,5 metres de
separació.
ASCENSORS: En el cas que l’edifici disposi d’ascensor aquest només podrà
ser utilitzat per una sola persona; es donarà prioritat a les persones que
presentin més dificultats de mobilitat.
S’ha d’evitar tocar els botons de l’ascensor amb els dits nus; es poden utilitzar
guants o qualsevol altre estri, que s’haurà de netejar seguidament.
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DESPLAÇAMENTS DINS DELS EDIFICIS
PASSADISSOS: En les vies de circulació com passadissos, sempre que l’ample del passadís
ho permeti, cal definir els sentits de circulació per separat, almenys per a la distància de
seguretat de 1,5 metres i senyalitzar-los, longitudinalment i transversalment amb
materials resistents al deteriorament, desgast i neteja.

Si les dimensions del passadís no ho permeten, cal establir un sentit únic
per a cada via de circulació, sempre i quan existeixi per recórrer el mateix
itinerari en sentit contrari.

Si no és possible cap de les anteriors propostes, s’informarà als/a les
treballadors/es de la prioritat i sentit de preferència de cada
treballador/a, i es senyalitzaran les prioritats, com es fa en la normativa
de trànsit per a ponts o vies estretes.
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CÀLCULS AFORAMENTS ESPAIS COMUNS
Per al càlcul de l’aforament dels diferents espais comuns, s’estableix com a mínim la
superfície útil transitable d’un local entre els 2,5 m2 d’espai lliure que necessita un/a
treballador/a per complir amb els 1,5 metres lineals de separació entre treballadors/es.
Per al càlcul de l’aforament dels espais comuns sempre es donarà prioritat a les mesures
organitzatives, és a dir, tota mesura que pugui: afavorir un ús esglaonat de l’espai, evitar
aglomeracions que no permetin mantenir les distàncies interpersonals de 1,5 metres,
intentar reduir al màxim l’aforament presencial i prioritzar l’ús de les tecnologies digitals.
En el cas que no s’hagin pogut aplicar ni mesures organitzatives ni mesures tècniques, es
procedirà a la utilització d’equips de protecció individual (EPI). Principalment s’utilitzaran
mascaretes. Totes les mesures anteriors es podran adoptar simultàniament si les
condicions de treball així ho requereixen.
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ESPAIS COMUNS-VESTIDORS
S’ha de promoure l’ús esglaonat dels vestidors per garantir que es pugui
mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres. Quan les dimensions dels
vestidors siguin reduïdes i no es pugui mantenir la distància de seguretat,
caldrà fer un ús individual d’aquests. Per evitar que un/una altre/a
treballador/a accedeixi a aquest espai cal esperar-se a 1,5 metres de la porta
d’entrada. Es senyalitzarà amb un cartell a l’exterior l’aforament màxim permès
d’utilització simultània.
En els armariets dels vestidors és important que la roba de treball es pugui
guardar totalment independent de la roba de carrer. La roba de treball s’hauria
de guardar en bosses, per poder-la portar a netejar a fons. La roba de carrer
també hauria de guardar-se en una bossa per evitar possibles contactes si no es
disposa de separació totalment independent de la roba de treball.
Les dutxes dels vestidors s’hauran de fer servir sempre deixant una dutxa buida entremig
de dues que s’estiguin utilitzant simultàniament.
Amb caràcter general l’empresa de neteja de les instal·lacions realitzarà una neteja i
desinfecció dels vestidors, amb lleixiu o productes desinfectants, a fons i amb freqüència.
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VERSIÓ 04

CONSIGNES D’ACTUACIÓ GENERALS

ESPAIS COMUNS-LAVABOS
S’ha de promoure l’ús esglaonat dels lavabos per garantir que es pugui
mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres. Quan les dimensions dels
lavabos siguin reduïdes i no es pugui mantenir la distància de seguretat, caldrà
fer un ús individual d’aquests.
Per evitar que un/a altre/a treballador/a accedeixi a aquest espai cal esperar-se
a 1,5 metres de la porta d’entrada. Es senyalitzarà amb un cartell a l’exterior
l’aforament màxim permès d’utilització simultània.
En els lavabos es disposarà d’aigua, sabó, tovalloles eixugamans d’un sol ús i
paperera amb tapa i pedal d’accionament. També es disposarà de dispensadors
de solució hidroalcohòlica per a la desinfecció de mans. És recomanable
disposar de material desinfectant per a la neteja de les superfícies comunes.
Amb caràcter general l’empresa de neteja de les instal·lacions realitzarà una
neteja i desinfecció dels lavabos, amb lleixiu o productes desinfectants, a fons i
amb freqüència.
Sempre que sigui possible, s’han de ventilar els lavabos amb certa freqüència.
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VERSIÓ 04

CONSIGNES D’ACTUACIÓ GENERALS

ESPAIS COMUNS-MENJADOR
Es recomana l’adopció de mesures organitzatives que evitin la coincidència d’un volum
important de gent a la zona del menjador i facilitin el fet de poder mantenir en tot moment la
distància mínima de seguretat de 1,5 metres, entre els treballadors/ores.
A l’entrada del menjador es senyalitzarà l’aforament màxim permès dins d’aquest. Es deixaran
i col·locaran les cadires mínimes per poder complir amb les distàncies de seguretat entre
treballadors/ores i es senyalitzarà a terra amb un cercle la ubicació exacte de les cadires.
Si la taula no té una amplada que garanteixi la separació de 1,5 metres entre
treballadors/ores als dos costats d’aquesta, es pot optar per separar les cadires de la taula i
no fer servir la taula.
En la zona del menjador no es compartiran coberts, gots i plats entre els treballadors; tampoc
es compartiran les begudes ni els aliments.
Es podran fer servir els electrodomèstics (nevera, microones, cafetera, màquines de
vending...), que s’han de netejar després de cada ús.
Abans i després de menjar, cal rentar-se les mans amb aigua i sabó per poder fer una correcta
neteja de mans. Seguidament, cal eixugar-se amb tovalloles o paper d’un sol ús, que s’hauran
de llançar en papereres amb tapa i accionament amb pedal.
Amb caràcter general l’empresa de neteja de les instal·lacions realitzarà una neteja i
desinfecció dels menjadors, amb lleixiu o productes desinfectants, a fons i amb freqüència
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VERSIÓ 04

CONSIGNES D’ACTUACIÓ GENERALS

ESPAIS COMUNS-SALA REUNIONS
Sempre s’ha de donar prioritat a les reunions no presencials.
En el cas que s’hagin de fer reunions presencials, estudiar la possibilitat d’adoptar un sistema
mixt per poder controlar l’aforament de la sala, el qual permeti combinar els assistents
presencials amb els assistents per videoconferència i mantenir en tot moment la distància
mínima de seguretat de 1,5 metres, entre els ocupants.
Al costat de la porta d’entrada de la sala de reunions s’indicarà exactament l’aforament
d’aquesta, tant si es tracta d’una reunió asseguts davant d’una taula com si es fa dempeus.
L’empresa de neteja realitzarà una neteja i desinfecció de les sales de reunions, amb lleixiu o
productes desinfectants, a fons i amb freqüència.
Es disposarà d’un avís de “PENDENT DE NETEJA” que la persona que reserva la sala col·locarà
quan acabi la reunió i no es podrà començar una altra fins que s’hagi fet la desinfecció i tret la
indicació.
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VERSIÓ 04

CONSIGNES D’ACTUACIÓ GENERALS

ESPAIS COMUNS-AULES FORMACIÓ
Sempre s’ha de donar prioritat a les formacions en línia i amb mitjans digitals.
En el cas que s’hagin de fer formacions presencials, estudiar la possibilitat d’adoptar un
sistema mixt per poder controlar l’aforament de la sala, i s’hauran de mantenir les distàncies.
Al costat de la porta d’entrada de l’aula de formació s’indicarà exactament l’aforament
d’aquesta.
L’empresa de neteja realitzarà una neteja i desinfecció de les aules de formació, amb lleixiu o
productes desinfectants, a fons i amb freqüència.
Es disposarà d’un avís de “PENDENT DE NETEJA” que la persona que imparteix la formació
col·locarà quan acabi la formació i no es podrà començar una altra fins que s’hagi fet la
desinfecció i tret la indicació.
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CONSIGNES D’ACTUACIÓ GENERALS

VERSIÓ 04

LLOC DE TREBALL
Els espais es mantindran ventilats en la mesura que sigui possible.
Cal extremar les precaucions en referència a on deixar la roba
d’abric, bosses i qualsevol estri personal que portem de l’exterior.
S’ha d’evitar el possible intercanvi d'objectes amb altres
treballadors/es i el possible contacte amb altres estris personals
d’un/a altre/a treballador/a.
Cal evitar penjar la roba d’abric o bosses en un únic penjador;
s’intentarà que tot els estris personals de cada treballador quedin
recollits en el seu espai de treball.
Amb caràcter general, és prioritari que les tasques i processos laborals es planifiquin
garantint la distància mínima interpersonal de 1,5 metres.
La reincorporació al lloc de treball s’ha de regir pel principi de minimització del risc.
Evitar, en la mesura del possible, la utilització d’equips de treball, eines i dispositius
d’altres treballadors. En cas que sigui necessari compartir-les, cal augmentar les mesures
de precaució i desinfectar-les abans i després del seu ús. A més caldrà rentar-se les mans
immediatament després d’utilitzar-les. Per això és important que es disposi de productes
desinfectants al lloc de treball per a la neteja i desinfecció dels equips de treball comuns.
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CONSIGNES D’ACTUACIÓ GENERALS

VERSIÓ 04

LLOC DE TREBALL
En tots els espais de treball cal mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres entre els
diferents llocs de treball.
S’aplicaran mesures tècniques, consistents en la instal·lació de mampares de metacrilat per
a la protecció dels llocs de treball on no es puguin mantenir les distàncies de seguretat entre
lloc de treball.
Es farà ús d’equips de protecció individual (EPI): els/les treballadors/es que no puguin
mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres amb els altres llocs de treball hauran
d’utilitzar mascaretes de protecció respiratòria per evitar el risc de contagi de la COVID-19;
això no eximeix de l’ús dels equips de protecció individual adients davant els altres riscos
derivats de les feines habituals (soroll, pols, productes químics, etc.).

Al finalitzar la jornada de treball és important aplicar la política de
taules netes, és a dir, que només quedi sobre la taula l’equipament
informàtic i el telèfon per facilitar així la feina al personal de neteja.
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VERSIÓ 04

CONSIGNES D’ACTUACIÓ GENERALS

LLOC DE TREBALL AMB ATENCIÓ AL PÚBLIC
Cal prioritzar l’atenció telefònica i telemàtica abans que l’atenció presencial sempre que
sigui possible.
L’atenció al públic presencial, sempre que sigui factible, es farà amb cita prèvia per part
dels usuaris, pel millor control de l’aforament dels espais.
En el cas que s’adrecin usuaris sense cita prèvia, es disposarà d’un taulell i dispensador de
torns. Hi haurà personal municipal que informarà als usuaris.
Cal instal·lar al taulell una mampara de metacrilat amb un espai per passar els papers i
que protegeixi en la seva totalitat al personal municipal, tant si es troba assegut com
dempeus, ja que serà un lloc on no es podrà mantenir la distància de seguretat de
1,5 metres amb els usuaris.
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CONSIGNES D’ACTUACIÓ GENERALS

VERSIÓ 04

LLOC DE TREBALL AMB ATENCIÓ AL PÚBLIC
S'indicarà la zona d’espera i els circuits d’entrada i sortida.
Hi haurà la presència de personal de l’Ajuntament degudament protegit amb mascaretes
de protecció respiratòria FFP2 (sense vàlvula d’exhalació) i guants de nitril per organitzar i
coordinar els diferents usuaris que s’adrecin al servei.
En els espais de treball d’atenció al públic presencial, amb caràcter general, s’instal·laran
mampares de metacrilat. En cas que no sigui possible, s’adequaran amb taules auxiliars
per poder augmentar la distància entre els usuaris i el personal municipal (distància de
seguretat 1,5 metres).
Cal proveir els llocs de treball amb dispensadors de solució hidroalcohòlica per
poder fer una neteja de mans sempre que es toquin superfícies comunes,
documents i diners, provinent dels usuaris.
En el cas de manipulació de diners, es recomana, a més de l’hidrogel, l’ús de
guants de nitril adequats.
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VERSIÓ 04

CONSIGNES D’ACTUACIÓ GENERALS

SISTEMES CLIMATITZACIÓ
És molt important fer una ventilació de l’edifici amb les finestres que aquest disposi;
establir unes franges horàries al començament de la jornada i a la seva finalització per
ventilar sovint els espais de treball.
En el cas dels sistemes de climatització es recomana augmentar l’aire d’impulsió
(ventilació) i extracció dels edificis. És recomanable activar el sistema de ventilació d’aire
2 hores abans de l’ús de l’edifici i després mirar de deixar-ho a una velocitat inferior.
Cal evitar utilitzar el sistema de recirculació de l’aire i deixar-lo sempre al 100% exterior.
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VERSIÓ 04

CONSIGNES D’ACTUACIÓ GENERALS

DESPLAÇAMENT DINS LA JORNADA LABORAL
Cal evitar en la mesura del possible els desplaçaments dins la
jornada laboral. Es faran únicament els imprescindibles. Cal evitar
desplaçaments a fora del municipi.
Abans d’agafar el vehicle cal obrir les portes i ventilar.
Com a norma general ha d’anar només 1 persona per vehicle; si no
és possible, una persona ha d’anar a la part de darrera contrària al
conductor, en diagonal.
Si això tampoc és possible, cal que els dos passatgers portin
mascareta tipus FFP2 sense vàlvula exhalació.
Cal evitar la utilització del sistema de climatització o renovació
d’aire; prioritzar l’obertura de les finestres.
Cal netejar amb un producte desinfectant les zones de major
contacte del vehicle, com seria la palanca de canvi, el volant, fre
de mà, manetes de les portes i la zona d’engegat del vehicle.
Evitar tocar-se la cara durant la conducció.
Al finalitzar la jornada de treball s’ha de realitzar la neteja del vehicle amb desinfectant.
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ACCÉS A ALTRES CENTRES DE TREBALL o ALTRES ESPAIS
Cal mantenir en tot moment la distància mínima de seguretat de 1,5
metres amb el personal que es trobi en altres edificis o espais. Si no és
possible, cal utilitzar mascareta.
Cal evitar sempre les aglomeracions; si la persona s’ha d’esperar a ser
atesa, ho ha de fer de forma ordenada, en filera d'un i mantenint la
distància mínima de seguretat de 1,5 metres en relació amb la persona que
té davant i darrere.
En el cas que s’hagi de tocar mobiliari, equips de treball, eines o qualsevol
altre material, cal netejar-se abans les mans amb aigua i sabó, si és
possible, o amb una solució hidroalcohòlica.
En el cas que es portin guants per realitzar aquestes operacions és molt
important que no us toqueu la boca, el nas o els ulls. Recordeu que els
guants són d’un sol ús i que cal netejar-se les mans abans i després
d’utilitzar-los.
Si cal fer alguna tasca en domicilis particulars, sempre que sigui possible, cal evitar entrar al
domicili i fer les feines en la part exterior del mateix.
En el cas que s’hagi de fer una tasca en un domicili particular, caldrà utilitzar una mascareta
mínim FFP2 sense vàlvula d’exhalació, guants de nitril adequats (davant risc biològic) i
ulleres de protecció integral per evitar esquitxades. I a més netejar-se les mans amb gel o
solució hidroalcohòlica, abans i després d’utilitzar els equips de protecció. En la mesura del
possible evitar entrar en contacte amb superfícies i material comú.
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CONSIGNES D’ACTUACIÓ GENERALS

TASQUES DE MANTENIMENT/REPARACIONS
Les tasques de manteniment i reparacions d’instal·lacions i quadres elèctrics,
en les quals existeixi la possibilitat de risc de contacte elèctric directe o
indirecte del treballador/a s’han der realitzar amb la presència mínima d’una
altra persona. Es mantindrà la distància mínima de seguretat de 1,5 metres
amb aquesta persona, sempre que sigui possible. Si no ho és, s’utilitzarà la
mascareta corresponent.
Cal seguir tots els procediments de treball segur en instal·lacions elèctriques,
utilitzar proteccions col·lectives i els equips de protecció individual
corresponents.
Les tasques de manteniment i reparacions on existeixi la possibilitat del risc
de caigudes a diferent nivell, a una alçada de més d’1 metre des dels peus
del treballador/a, s’han de realitzar amb la presència mínima d’una altra
persona.
Cal seguir tots els procediments de treball segur en treballs en alçada,
utilitzar proteccions col·lectives i els equips de protecció individual
corresponents.
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CONSIGNES D’ACTUACIÓ GENERALS

TASQUES DE MANTENIMENT/REPARACIONS
En totes les tasques de manteniment i reparacions que es realitzin, sempre es seguiran:
els procediments de treball segurs per evitar els riscos presents en les diferents tasques,
la utilització de proteccions col·lectives, la implantació de mesures organitzatives per
minimitzar els riscos existents, i per últim la utilització dels equips de protecció individual
adients per protegir al risc al qual es troba exposat el/la treballador/a.
Cal evitar en la mesura del possible la utilització d’equips de treball, eines i material
d’altres treballadors/es; en el cas que no sigui possible i s’hagin de compartir, cal
incrementar les mesures de protecció i desinfectar les parts que més s’han de tocar i
manipular. Cal rentar-se les mans amb aigua i sabó o amb solució hidroalcohòlica abans i
després de la utilització dels diferents equips de treball, eines i materials.
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PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
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PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
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CONSIGNES D’ACTUACIÓ GENERALS

PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
1.Mascaretes Autofiltrants
És un Equip de Protecció Individual (EPI) que cobreix nas, boca i barbeta, dissenyat
per garantir la protecció contra aerosols sòlids i líquids. Ha de garantir un ajustament
hermètic amb la cara de la persona que la porta, independentment de l’estat de la
seva pell i els moviments del cap.
FFP1 sense vàlvula d’exhalació
És un equip de protecció però la seva eficàcia de filtració mínima (78%) no garanteix
protecció suficient enfront a organismes infecciosos. Limita la propagació de contagi.
Models: NR no reutilitzables, d’ús per a un sol torn.
FFP2 i FFP3 sense vàlvula d’exhalació
És un equip de protecció, la seva eficàcia de filtració garanteix protecció suficient
enfront a organismes infecciosos. Limita la propagació de contagi al medi. Alguns
models (R) són reutilitzables. Són les més adients per a les tasques de brigades en
les quals no es pugui garantir la distància mínima de seguretat de 1,5 metres.
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PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
1.Mascaretes Autofiltrants
FFP1 amb vàlvula d’exhalació
És un equip de protecció individual. La seva eficàcia de filtració garanteix protecció
suficient enfront a organismes infecciosos. No limita la propagació de contagi al medi.
Alguns models (R) són reutilitzables.

FFP2 i FFP3 amb vàlvula d’exhalació
És un equip de protecció individual. La seva eficàcia de filtració garanteix protecció
suficient enfront a organismes infecciosos. NO limita la propagació de contagi al
medi, per la qual cosa són menys adients que les FFP2 i FFP3 sense vàlvula
d'exhalació. Alguns models (R) són reutilitzables.
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PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
2.Mascaretes Quirúrgiques
NO és un Equip de Protecció Individual (EPI). És un Producte Sanitari(PS) que cobreix
el nas i boca proporcionant una barrera per minimitzar la transmissió d’agents
infecciosos procedents de la persona que la porta posada. Addicionalment, les que
portin el marcatge IIR, poden proporcionar protecció enfront esquitxades de fluids
potencialment contaminants.
Quirúrgica de tipus I, II i IIR
NO és un equip de protecció, la seva eficàcia de filtració no garanteix
protecció suficient enfront a organismes infecciosos. Limita la propagació de
contagi al medi. No és reutilitzable. El fet d’invertir la forma de col·locació,
NO les converteix en EPI.
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PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
3.Mascaretes Higièniques
NO és un Producte Sanitari (PS) i NO és un Equip de Protecció Individual (EPI). És un
producte que cobreix la boca, nas i barbeta i porta una subjecció al cap o les orelles.
Serveix per a la població en general, per disminuir la transmissió del virus.

Mascareta sense marcatge CE, eficàcia no testada. Les de roba
comuns NO es consideren de protecció davant el virus respiratoris, i,
en l'àmbit laboral no s'hauria de promoure el seu ús.
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PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
4.Mascaretes duals
Mascareta que proporciona protecció enfront a bioaerosols a la persona portadora i a
la vegada redueix la transmissió d’agents infecciosos d’aquesta persona la zona de
treball. Ha de complir tant les disposicions legislatives d’Equip de Protecció Individual
(EPI) com les de Producte Sanitari (PS).

Utilitzada correctament proporciona un nivell acceptable de
protecció davant la inhalació de partícules.
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PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
5.Semimàscara buconasal amb filtres
Es tracta d’un Equip de Protecció Individual (EPI). Totes disposen de vàlvula
d’exhalació. Protegeix contra organismes infecciosos, però no limita la propagació del
contagi al medi. La màscara pot ser reutilitzable, però no així els filtres, que han de
ser com a mínim P2 i P3.
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PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
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Instruccions de col·locació de mascaretes respiratòries
Abans de posar-se la mascareta, cal rentar-se les mans amb aigua i sabó o
solució hidroalcohòlica. La cara del treballador ha d’estar neta, seca i es
recomana lliure de pèls. Cal desplegar els panells superior i inferior i
modelar el clip nasal per donar forma a la mascareta.

Cal subjectar la mascareta amb una mà i les bandes d’ajustament amb
l’altra. Col·locar-la sobre el nas i la boca. Passar les bandes d’ajustament
fins a la coroneta.

Cal deixar la banda elàstica d’ajustament superior a l’altura de la coroneta i
la inferior en el clatell. Mirar que no quedin mai rebregades.
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Instruccions col·locació mascaretes respiratòries
Cal desplegar el panell superior per sobre del nas i l’inferior per sota de la
barbeta buscant el màxim d’ajustament a la cara.

Cal adaptar el clip nasal pressionant amb les dues mans perquè s’adapti a
la forma del nas i cara.

Cal cobrir la mascareta amb les dues mans i inhalar profundament; si es
nota alguna entrada d’aire pels costats cal reajustar-la de nou. Quan es
tregui la mascareta no s’ha de tocar la part davantera. Cal netejar-se les
mans.
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GUANTS DE PROTECCIÓ
1.Guants de nitril o de làtex d’un sòl ús
Quan s’han d’utilitzar?
Si existeix risc biològic (contacte amb persones infectades o sospitoses d'estar-ho)

Pictograma
Han de portar el pictograma de risc biològic i a sota la paraula VIRUS

Un ús incorrecte dels guants pot generar sensació de falsa protecció i posar en
major risc a qui els porta (tocant-se la cara amb ells, per exemple) i contribuir a
la transmissió (portant-los molta estona i contaminant amb ells). Cal rentar-se les
mans abans de col·locar-se els guants i després de treure-se'ls.
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GUANTS DE PROTECCIÓ
Instruccions de com treure’s els guants
Agafar la part exterior del primer guant a treure.

Retirar-lo sense tocar la part interior del guant.

Treure el guant en la seva totalitat.
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GUANTS DE PROTECCIÓ
Instruccions de com treure’s els guants
Recollir el primer guant amb l’altra mà

Retirar el segon guant introduint els dits per l’interior.

Retirar el guant sense tocar la part externa del mateix.

Llençar els dos guants al contenidor adequat.
Netejar-se les mans amb aigua i sabó abans i després de col·locar-se
els guants. Evitar tocar-se la cara amb els guants.
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PROTECCIÓ OCULAR
1.Ulleres integrals per a gotes
Són un EPI, i s’han de portar si hi poden haver esquitxades o gotes (sang, fluids corporals,
secrecions o excrecions) i en procediments de generació d'aerosols.

Si s'utilitzen conjuntament amb altres EPIs, com mascaretes, cal assegurar la
compatibilitat entre ells, perquè l'hermeticitat pot veure's afectada, i per tant la seva
capacitat de protecció disminuirà.
Es poden reutilitzar, són personals i intransferibles i s’han de netejar amb desinfectant
després del seu ús.
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PROTECCIÓ OCULAR
2.Pantalles facials per a esquitxades
Són un EPI, adequat en el cas que es puguin produir esquitxades o gotes (sang, fluids
corporals, secrecions o excrecions) i en procediments de generació d'aerosols.

Les pantalles proporcionen una protecció conjunta dels ulls i la cara, però no
proporcionen l’hermeticitat de les ulleres integrals.
Es poden reutilitzar i són personals i intransferibles. S’han de netejar amb desinfectant
després del seu ús, tant per la part de dintre com per la de fora.
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PROTECCIÓ OCULAR
3. Ulleres amb muntura universal amb protecció lateral
Són un EPI. Es poden fer servir per evitar el contacte dels ulls amb superfícies
contaminades, per exemple contacte amb les mans o guants.
No obstant, si pel tipus d’exposició cal garantir certa hermeticitat dels ulls, s’hauran
d'utilitzar ulleres integrals, i per a la protecció conjunta d’ulls i cara, pantalles facials.
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ROBA DE PROTECCIÓ-EPI
1. Bates, davantals i granotes de cos sencer
Són EPI’s, d’ús personal i intransferible, que s’utilitzen per protegir la roba del treballador
de possibles esquitxades de fluids biològics o secrecions (de persones contagiades o que
puguin estar-ho).
Són equips d’un sol ús
S’han de seguir les indicacions del fabricant en relació al seu ús i manteniment.

UNE-EN 14126:2004 (resistència a la penetració de microorganismes)
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GESTIÓ DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Els Equips de Protecció Individual utilitzats sense que s’hagi tingut contacte directe amb
persones infectades pel coronavirus, es llençaran en una bossa normal d’escombraries i
aniran al contenidor gris de les restes.

En el cas que l’Equip de Protecció Individual s’hagi de reutilitzar s’ha de recollir en
contenidors o bosses adequades i desinfectar-lo usant el mètode indicat pel fabricant
abans de guardar-lo.
El mètode ha d’estar validat com a efectiu contra el virus i ser compatible amb els
materials de l’Equip de Protecció Individual, de forma que no es faci malbé i per tant la
seva efectivitat i protecció no quedi compromesa.
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ZONES COMUNES EXTERIORS
Es realitzarà la neteja dels espais exteriors de forma periòdica, especialment les zones
amb més circulació de persones i vehicles (vies de circulació, entrades als equipaments o
edificis i zones d’aparcament de vehicles).

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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NETEJA I DESINFECCIÓ DE MASCARETES HIGIÈNIQUES REUTILITZABLES

Per a la neteja de les mascaretes higièniques reutilitzables es podrà seguir qualsevol dels
mètodes següents:
1. Rentat i desinfecció de les mascaretes amb detergent normal i aigua a temperatura
entre 60 -90ºC (cicle normal de la rentadora).

2. Submergir les mascaretes en una dilució de lleixiu 1:50 amb aigua tèbia
durant 30 minuts. Després rentar amb aigua i sabó. Cal esbandir bé per eliminar
qualsevol resta de lleixiu i deixar assecar.

3. Degut a les circumstàncies especials de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i la
urgència de disposar de productes virucides per a la desinfecció de mascaretes higièniques
reutilitzables, s’ha establert que es poden utilitzar, per a aquesta finalitat, qualsevol dels
productes autoritzats pel Ministeri de Sanitat per PT2 (ús ambiental) que han passat la
Norma 14476 i que es troben registrats per a ús pel públic en general.
Una vegada desinfectades, es rentaran amb abundant aigua i sabó per eliminar les restes
de residus químics i es deixaran assecar.
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