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ANNEX	1	
 Bones	practiques	en	la	prevenció	front	al	COVID-19.	
 Rentat	de	mans.	
 Tipus	de	mascaretes	i	recomanació	de	qui	l’ha	de	portar.	
 Posar	i	treure	la	mascareta.	
 Treure	els	guants.	
 Desinfecció	per	ozó.	
 Bones	pràctiques	en	la	prevenció	front	al	COVID-19	
 Entrega	/	Recepció	de	documentació	en	materia	de	prevenció	de	
riscos	laboral	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	



1. Introducció	
	
Aquest	document	d’avaluació	de	riscos	front	el	COVID-19	(escenaris	

possibles	 i	 requeriments),	 pretén	 contemplar	 el	 que	 estableix	 l’ultima	
actualització	del	PROCEDIMIENTO	DE	ACTUACIÓN	PARA	LOS	SPRL	FRENTE	
A	LA	EXPOSICIÓN	AL	NUEVO	CORONAVIRUS	(SARS-COV-2),	del	ministeri	de	
Sanitat,	en	el	que	refereix	a	l’avaluació	dels	riscos	en	funció	dels	possible	
escenaris	i	requeriment	existents	en	l’empresa.	

	
	D’altra	 banda	 en	 el	 cas	 d’empreses	 obligades	 a	 estar	 dotades	 de	

servei	de	prevenció.	Serà	aquest	servei	de	prevenció	l’entitat	que	elabori	
ajustant-se	a	la	especificitat	de	l’activitat.		

	
Aquest	 es	 un	 document	 encara	 que	 amb	 la	 intenció	 de	 ser	 molt	

curós	i	exhaustiu	té	caràcter	purament	informatiu	en	cap	cas	executiu.	
	
	

2. Contingut	
	
L’avaluació	 mencionada	 s’efectuarà	 tenint	 en	 compte	 tota	 la	

informació	 disponible	 fins	 el	 moment.	 Particularment	 de	 les	
recomanacions	 de	 les	 autoritats	 sanitàries	 sobre	 la	 conveniència	 de	
controlar	l’agent	biològic	a	fi	de	protegir	la	salut	dels	treballadors/es	que	
estiguin	o	puguin	estar	exposats	al	COVID-19	a	causa	del	seu	treball.	

	
En	aquest	document	es	faciliten	les	mesures	preventives	generals	a	

aplicar	en	relació	amb	les	diferents	situacions	en	les	que	poden	trobar-se	
els	treballadors	de	les	empreses	del	comerç	i	hostaleria	en	el	que	refereix	
el	 SARS-COV-2,	 conforme	 als	 procediments,	 recomanacions,	 guies,	
directrius	de	bones	pràctiques,	etc...	establers	pel	Ministerio	de	Sanidad	 i	
el	 RD	 664/1997	 sobre	 la	 protecció	 dels	 treballadors	 contra	 riscos	
relacionats	 amb	 l’exposició	 a	 riscos	 biològics	 durant	 el	 treball,	 classificat	
como	a	Grup	2	art.	3	del	RD664/1997.	

	
L’aparició	de	brots	epidèmics	o	pandèmics	que	els	últims	anys	han	

conduit	a	les	autoritats	sanitàries	a	la	publicació	de	diferents	protocols	per	
al	 control	 de	 l’agent	 biològic	 i	 de	 la	 seva	 propagació.	 Aquests	 protocols	
tenen	instruccions	per	a	que	la	població	en	general	 i	recomanacions	pels	



treballadors	 implicats	en	qualsevol	aspecte	del	control	de	 la	malaltia.	Pel	
cas	 concreta	 del	 COVID-19	 es	 pot	 trobar	 la	 documentació	 de	 referència	
(procediments,	guies,	pautes...)	en	les	següents	pàgines:	

	

MINISTERIO:	
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nC
ov-China/	

	

MINISTERIO:	
	https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/	

	
	

3. Avaluació	del	risc	biològic	davant	l’exposició	a	coronavirus	

Degut	a	la	situació	epidemiològica	no	es	pot	descartar	que	el	personal	de	
l’empresa,	 així	 com	 la	 població	 general,	 pugui	 entrar	 en	 contacte	 amb	
persones	infectades	pel	SARS-COV-2.	

El	 risc	 global	 per	 a	 la	 salut	 pública	 a	 Catalunya	 es	 considera	 actualment	
moderat.	

Es	 proposa	 una	 metodologia	 d’avaluació	 d’exposició	 a	 agents	 biològics	
com	una	eina	per	poder	valorar	 la	possible	exposició	a	Coronavirus	a	 les	
empreses,	basada	segons	 les	 indicacions,	 recomanacions,	procediments	 i	
guies	aportades	pel	Ministerio	de	Sanidad	i	el	departament	de	Salut	de	la	
Generalitat	de	Catalunya.	

	
	

3.1. Metodologia	 d’avaluació	 del	 risc	 biològic	 davant	 l’exposició	 al	
Coronavirus.	

Per	a	l’estimació	del	nivell	de	risc	potencial	a	l’exposició	a	Coronavirus	es	
tindrà	 en	 compte	 la	 severitat	 del	 dany	 i	 la	 probabilitat	 d’entrar	 en	
contacte	amb	aquest	agent	biològic.	

	
3.1.1. SERVERITAT	del	dany	o	nivell	de	conseqüència	

El	 coronavirus	 SARS-COV-2	 és	 un	 virus	 nou,	 desconegut,	 mai	 vist	 ni	
estudiat	com	a	patologia	humana.	Pertany	a	la	família	dels	Coronaviridae.		



Tenint	en	compte	el	criteri	recollit	a	la	Guia	tècnica	que	desenvolupa	el	RD	
664/1997	 d’exposició	 laboral	 a	 agents	 biològics,	 en	 el	 seu	 àmbit	
d’aplicació	 “No	 es	 consideren	 dins	 de	 l’àmbit	 d’aplicació	 d’aquest	 real	
decret	les	exposicions	a	agents	biològics	que	no	es	deriven	de	l’activitat	
laboral,	com	per	exemple	el	contagi	d’infeccions	respiratòries	(refredats,	
grip...)	entre	companys	de	treball”,	en	un	grup	d’exposició	de	probabilitat	
baixa	 implicaria	 la	 “no-avaluació”	 de	 l’exposició	 i	 proposar	 mesures	
informatives	 i	 formatives	 com	 a	 mesura	 de	 prevenció	 davant	 d’una	
possible	exposició.	

D’acord	 amb	 la	 Guia	 Tècnica	 per	 a	 la	 avaluació	 i	 prevenció	 dels	 riscos	
relacionats	amb	 l’exposició	a	agents	biològics	del	 INSST,	 tots	els	virus	no	
inclosos	 a	 la	 llista	 d’agents	 biològics,	 classificats	 en	 els	 grups	 2,	 3	 o	 4,	
seguint	el	criteri	exposat	a	l’article	3.1	del	Real	Decret	664/1997,	de	12	de	
maig,	 sobre	 la	 protecció	 dels	 treballadores	 contra	 els	 riscos	 relacionats	
amb	l’exposició	a	agents	biològics	durant	el	treball	que	hagin	estat	aïllats	
en	 éssers	 humans	 es	 consideren	 classificats	 com	 a	mínim	 en	 el	 grup	 2,	
excepte	quan	l’autoritat	sanitària	hagi	estimat	que	és	innecessari.	

Cal	 afegir	que	en	algunes	 circumstàncies,	el	 virus	 cal	que	 sigui	 classificat	
en	un	grup	de	risc	superior.	En	exemple	d’això	constitueix	el	virus	causant	
del	 síndrome	 respiratori	 sever	 (SARS).	 El	 virus	 pertany	 a	 la	 família	
Coronaviridae	 que	 a	 l’annex	 II	 de	 la	 guia	 del	 Real	 Decreto	 	 664/1997	
apareix	classificada	en	el	grup	2,	però		el	Advisory	Commitee	on	Dangerous	
Pathogens	 del	 Health	 and	 Safety	 Executive	 (HSE)	 a	 la	 publicació	 The	
Approved	List	o	Biological	Agents	2004,	classifica	aquest	virus	al	grup	3.	

En	 base	 a	 la	 informació	 disponible	 en	 l’actualitat	 i	 la	 documentació	 de	
referència,	 en	 qualsevol	 cas.	 Per	 ser	 el	 Coronavirus	 un	 agent	 amb	
possibilitat	 de	 causar	 una	 malaltia	 greu	 i	 amb	 una	 probabilitat	 de	
propagació	al	col·lectiu:	

SEVERITAT:	ALTA	

	
3.1.2. PROBABILITAT	del	dany	

Per	 estimar	 la	 probabilitat	 d’entrar	 en	 contacte	 amb	 el	 Coronavirus	
present	 en	 el	medi	 laboral	 es	 proposa	utilitzar	 el	 criteri	 del	Ministeri	 de	
Sanitat	(Procedimiento	de	actuación	para	los	SPRL	frente	a	la	exposición	al	
nuevo	 coronavirus).	 Cal	 tenir	 en	 compte	 la	 naturalesa	 de	 les	 activitats	 i	



mecanismes	 de	 transmissió	 del	 nou	 SARS-COV-2.	 Es	 classifica	 en	 tres	
nivells	diferenciats	i	se	li	associarà	la	següent	probabilitat:	

	

Exposició	
de	risc	

Aquelles	 situacions	 laborals	 en	 les	 que	 es	
pot	produir	un	contacte	estret	amb	un	cas	
possible,	 probable	 o	 confirmat	 d’infecciós	
pel	SARS-COV-2,	simptomàtic.	
Per	exemple:	Personal	sanitari	assistencial	i	
no	assistencial	tècnics	de	transport	sanitari.		
Situació	de	treball	amb	una	persona	en	les	
que	no	es		pot	evitar	un	contacte	estret	en	
el	treball	amb	una	persona	simptomàtica.	

ALTA		

Exposició	
de	baix	risc	

Aquelles	 situacions	 laborals	 en	 les	 que	 la	
relació	 que	 es	 pugui	 tenir	 amb	 un	 cas	
possible,	 probable	 o	 confirmat.	 Excloent	
contactes	estrets.	
Personal	 sanitari	 amb	 la	 que	 l’activitat	 no	
inclou	 contacte	 estre	 amb	 una	 persona	
simptomàtica.	
Per	 exemple:	 acompanyants	 pel	 trasllat,	
cel·ladors,	camillers,	treballadors	de	neteja,	
personal	 de	 laboratori	 responsable	 de	 les	
probes	de	diagnòstic	virològic,	personal	no	
sanitari	 que	 tingui	 contacte	 amb	 material	
sanitari,	 ajuda	 a	 domicili	 dels	 infectat	
asimptomàtics.	

MITJANA	

Baixa	
probabilitat	
d’exposició	

Treballadors	 que	 no	 tenen	 atenció	 directa	
al	públic	o	si	la	tenen,	es	produeix	a	mes	de	
dos	 metres	 de	 distancia,	 o	 disposen	 de	
mesures	de	protecció	col·lectiva	que	eviten	
el	 contacte	 (mampara	 de	 vidre,	 separació	
de	cabina...).		
Per	 exemple:	 personal	 administratiu,	
tècnics	 de	 transport	 sanitari	 amb	 barrera	
col·lectiva	 amb	 el	 pacient,	 conductors	 de	
transport	 públic,	 personal	 de	 seguretat	 o	
altres	llocs	de	treball	que	no	impliquen	risc	
directe	 d’exposició	 professional	 al	 virus	
SARS-COV-2	

BAIXA	



Aclaracions	

 La	guia	posa	inclou	alguns	dels	llocs	de	treball	como	exemple,	NO	és	
una	llista	exhaustiva.	

 S’entén	per	contacte	estret:	
o Qualsevol	 persona	 que	 hagi	 proporcionat	 cures	 a	 algú	 que	

presentava	 símptomes	 i	 no	 han	 utilitzat	 les	 mesures	 de	
protecció	 adequades,	 membres	 familiars	 o	 persones	 que	
tinguin	un	altre	tipus	de	contacte	físic	similar.	

o Persones	que	 conviuen,	 familiars	 i	 persones	que	hagin	 estat	
en	el	mateix	lloc	que	un	cas	que	presentava	símptomes	a	una	
distancia	menor	de	2	metres	durant	un	 temps	d’almenys	15	
minuts.	

	

3.1.3. Estimació	del	RISC	

Finalment	la	relació	entre	severitat	i	probabilitat	estimada,	sense	tenir	en	
compte	 les	mesures	preventives	o	de	protecció	 existents	determinarà	el	
nivell	de	risc	potencial	segons	la	següent	taula:	

	

ESTIMACIÓN	DEL	RIESC	D’EXPOSICIÓ	AL	CORONAVIRUS	

 CONSEQÜÈNCIES	

ALTA	

	
	

PROBABILITAT	

BAIXA	 Moderat	

MITJANA	 Important	

ALTA	 Sever	

	

	

4. Mesures	preventives	 i/o	protecció	a	adoptar	 segons	el	nivell	de	 risc	
davant	l’exposició	a	coronavirus	

Risc	identificat	 Exposició	a	agents	biològic	
Factor	de	risc	 Treballadors	que:	

 No	tenen	atenció	directa	al	públic.	
 Tenen	 atenció	 al	 públic	 però	 que	 estan	 a	



més	de	2	metres.	
 La	 distancia	 es	 inferior	 a	 2m	 i	 disposen	de	
mampara	de	vidre.	

PROPOSTES	DE	MESURES	PREVENTIVES	I/O	PROTECCIÓ	
1. Informar	als	treballadors	que	han	de	tenir	un	distanciament	social	de	

2	metres	i	reforçar	les	mesures	d’higiene	personal	en	tots	els	àmbits	
de	treball	front	a	qualsevol	escenari	d’exposició.	
	

2. Es	potenciarà	l’ús	de	cartells	i	senyalització	que	fomenti	les	mesures	
d’higiene.	

	
3. Informar	 als	 treballadors	 que	 la	 higiene	 de	 mans	 es	 la	 mesura	

principal	 de	 prevenció	 i	 del	 control	 de	 la	 infecció.	 Cal	 realitzar	 una	
higiene	periòdica.	Veure	infografia	de	la	neteja	de	mans.	

	
4. Informar	 als	 treballadors	 que	 s’han	 d’adoptar	 mesures	 d’higiene	

respiratòria:	
 Al	 estossegar	 o	 esternudar	 tapar-se	 la	 boca	 i	 el	 nas	 amb	 un	
mocador	i	llençar-lo	a	cubell	de	la	escombraries	(cubell	amb	tapa	i	
pedal).	

 No	tocar-se	els	ulls,	nas	o	boca.	
 Després	 d’haver	 estossegat,	 cal	 rentar-se	 les	 mans	 de	 forma	
curosa	 amb	aigua	 i	 sabó	durant	 com	a	mínim	20”.	 En	 cas	de	no	
tenir	aigua	i	sabó	cal	utilitzar	solucions	desinfectants	amb	alcohol.	
	

5. Implementar	 les	 mesures	 tècniques	 (per	 exemple:	 aïllament,	
tancament,	barreres	físiques,	ets...)	per	minimitzar	el	contacte	entre	
les	persones	treballadores.	També	entre	les	persones	treballadores	i	
els	potencials	clients.	
	

6. 	Davant	 la	 impossibilitat	 de	mantenir	 la	 distància	de	 seguretat	 de	2	
metres,	utilitzar	mascareta	quirúrgica	i	guants	de	protecció.	

7. Implementar	 les	mesures	 necessàries	 a	 través	 de	 la	 disposició	 dels	
llocs	 de	 treball,	 la	 organització	 de	 la	 circulació	 de	 persones	 i	 la	
distribució	d’espais	(mobiliari,	estanteries,	passadissos,	etc..)	

	
8. Disposar	 en	 els	 llocs	 de	 treball,	 de	 dispensadors	 sabonosos	 y/o	 de	

solució	 alcohòlica	 desinfectant,	 preferentment	 en	 presentacions	
individuals.	

	



9. Disposar	en	els	 llocs	de	 treball,	de	caixes	de	mocadors	d’un	sol	us	 i	
contenidor	per	a	la	seva	eliminació	(cubell	d’escombraries	amb	tapa	i	
pedal).	

	
10. 	Disposar	 en	 els	 llocs	 de	 treball	 de	 les	 instruccions	 i	 normes	 de	

prevenció.	
	

11. 	Evitar	el	contacte	proper	amb	persones	que	mostrin	signes	d’afecció	
respiratòria	 com	 tos	 i/o	 esternuts.	 Respectar	 les	 distàncies	
establertes.	

	
12. Observar	el	propi	estat	de	salut	davant	 la	possible	aparició	d’alguns	

del	següents	símptomes:	febre,	tos,	sensació	de	febre	alta,	dificultat	
respiratòria,	 sensació	 de	 falta	 d’aire.	 En	 el	 cas	 que	 hom	 presenti	
algun	d’aquests	símptomes	ho	haurà	de	comunicar	al	seu	cap.	

	
13. 	Reforçar	la	neteja	i	desinfecció	dels	llocs	i	equips	de	treball.	La	neteja	

ha	de	 ser	 diària	 i	 cada	 canvi	 de	 torn.	 Cal	 fer	 una	neteja	 a	 totes	 les	
superfícies,	especialment	en	aquelles	de	contacte	freqüent:	

 Poms	de	les	portes.	
 Baranes.		
 Botons	

	
14. 	Es	prestarà	especial	atenció	al	 la	protecció	del	personal	 treballador	

que	realitzi	les	tasques	de	neteja.	
 La	 roba	de	 treball	del	personal	de	neteja	es	 rentarà	al	 centre	
de	treball	i	en	cap	cas	els	treballadors	podran	portar	la	roba	de	
treball	al	seu	domicili	per	a	la	seva	neteja	i	desinfecció.		

 Podrà	 ser	 roba	 d’un	 sol	 us	 i	 es	 retirarà	 juntament	 amb	 el	
material	 de	 neteja	 en	 un	 contenidor	 de	 residu	 biosanitari,	
classe	III.	

	
15. 	En	 cas	 d’existència	 d’algun	 cas	 possible	 o	 confirmat,	 s’han	 de	

realitzar	 tasques	 de	 neteja	 i	 desinfecció	 de	 totes	 les	 superfícies	 i	
objectes	 que	 hagin	 pogut	 estar	 en	 contacte	 amb	 el	 cas	 probable	 o	
confirmat.	
	

16. Evitar	compartir	material	d’oficina	i	embalatge.	
	

17. Ventilar	 freqüentment	 els	 distints	 espais	 del	 centre	 de	 treball,	 en	



especial	zones	comuns.	
	

18. 	Deixant	a	banda	l’atenció	al	públic	cal	organitzar	el	treball	de	mode	
que	 es	 redueixin	 el	 nombre	 de	 treballadors	 exposats.	 Cal	 establir	
regles	 per	 evitar	 i	 reduir	 la	 freqüència	 i	 el	 tipus	 de	 contacte	 de	
persona	a	persona	 (teletreball,	 evitar	 viatges,	 realitzar	 reunions	per	
videoconferència,	evitar	reunions	presencials,	etc...)	

	
19. 	Contemplar	 possibilitats	 de	 redistribució	 de	 tasques.	 En	 la	mesura	

del	 possible	 reorganitzar	 els	 llocs	 de	 treball	 aplicant	 flexibilitat	
horària	 y/o	plantejar	 torns	 esglaonats	 per	 reduir	 concentracions	de	
treballadors.	

	
20. 	Mentre	 el	 local	 estigui	 obert	 al	 públic	 es	 seguiran	 les	 següents	

consideracions:	
 L’aforament	 màxim	 haurà	 de	 permetre	 complir	 amb	 las	
mesures	extraordinàries	dictades	per	 les	autoritats	 sanitàries,	
concretament	amb	el	requisit	de	distàncies	de	seguretat.	

 Quan	sigui	possible,	es	fomentarà	 l’habilitació	de	mecanismes	
de	 control	d’accés	en	 les	entrades	dels	 locals.	Aquest	 control	
d’accés	 ha	 de	 garantir	 el	 compliment	 estricte	 de	 l’aforament	
màxim	calculat	per	la	situació	o	“FASE”	corresponent.	

 Quan	sigui	d’aplicació	s’organitzarà	als	clients	que	romanguin	a	
l’exterior	de	l’establiment	en	espera	d’accedir	quan	ho	permeti	
l’aforament.	Tots	els	clients,	inclòs	el	que	espera	a	l’exterior	de	
l’establiment	 ha	 de	 guardar	 rigorosament	 la	 distancia	 de	
seguretat.	

 S’informarà	 clarament	 als	 clients	 sobre	 les	 mesures	
organitzatives	 i	 sobre	 la	 seva	 obligació	 a	 cooperar	 amb	 el	
compliment.	

	
21. 	Cal	establir	Plans	de	Continuïtat	de	l’Activitat	davant	un	augment	de	

les	baixes	laborals	del	personal	o	un	escenari	d’increment	del	risc	de	
transmissió	 en	 el	 lloc	 de	 treball.	 Amb	 un	 procés	 de	 participació	 i	
acord	amb	la	representació	legal	dels	treballadors.	
	

22. 	Informar	 als	 treballadors	 que	 es	 consideren	 treballadors	
personalment	 sensibles	 i	 grups	 vulnerables	 per	 la	 COVID-19	 a	 les	
persones:	 amb	 diabetis,	 malaltia	 cardiovascular	 (inclosa	 la	
hipertensió),	 malalties	 hepàtiques	 crònica,	 malaltia	 pulmonar	



crònica,	malaltia	renal	crònica,	immunodeficiència,	càncer	en	fase	de	
tractament	actiu,	embaràs	i	majors	de	60	anys.	

 Cal	evitar	l’exposició	dels	treballadors	que,	en	funció	de	les	
seves	característiques	o	estat	biològic	conegut,	degut	a	
patologies	prèvies,	medicació,	trastorns	immunitaris	o	
embaràs,	siguin	considerats	especialment	sensibles	a	
l’exposició	al	Coronavirus.	

	
23. 	Cal	facilitar	sota	demanda	a	les	persones	vulnerables	reconegudes:	

 Mascaretes	auto	filtrants	FFP2	o	FFP3.	UNE-EN149	
 Guants	de	protecció.	UNE-EN	ISO374.5	

	
24. 	Impartir	 sessions	 de	 informació	 als	 treballadors	 (modes	 de	

transmissió,	 prevenció,	 ús	 de	 EPI’s	 i	 col·locació,	 personal	
especialment	sensible,	etc..)	
	

25. Realitzar	 formació,	 preferentment	 ON-LINE,	 sobre	 l’exposició	 al	
Coronavirus	

	
26. Definir	 una	 zona	 d’espera	 per	 al	 personal	 extern	 (transportistes,	

visites,	etc...)	
	

27. 	Qualsevol	personal	extern	haurà	d’adoptar	 les	mesures	preventives	
establertes	en	el	centre	de	treball.	

	
28. 	Limitar	 l’accés	al	personal	extern	en	cas	que	provingui	d’àrees	amb	

evidencia	 de	 transmissió	 comunitària.	 S’establiran	 les	 mesures	
preventives	establertes	per	les	autoritats	sanitàries.	

	
29. 	En	 el	 cas	 que	 el	 treballador	 faci	 desplaçaments	 fora	 del	 centre	 de	

treball	a	altres	empreses:	
 Mantenir	 la	 distancia	 de	 seguretat	 de	 2	 metres	 amb	 qualsevol	
persona.	

 Complir	la	mesures	preventives	establertes	en	el	centre.	
 Realitzar	les	correctament	les	mesures	d’higiene	personal	al	sortir	
del	centre	de	treball.	
	

30. 	Si	amb	posterioritat	a	la	visita	al	centre	de	treball	el	titular	del	centre	
de	treball	ens	comunica	un	cas	confirmat	

 Informar	 al	 treballador	 i	 seguir	 els	 protocols	 establerts	 per	 a	 la	



situació	de	contacte	amb	el	cas	confirmat.	
	

31. 	En	el	cas	d’una	possible	presencia	en	el	nostre	centre	de	treball	d’un	
cas	 que	presenti	 símptomes,	 utilitzar	 els	 EPI’s	 (mascareta	 +	 guants)	
següents:	

 Mascareta	FFP2	o	FFP3	(normativa	UNE-EN149)	
 Mascareta	 per	 acoblar	 filtres	 (normativa	 UNE-EN140)	 +	 filtre	 de	
partícules	P2	o	P3	codi	de	color	blanc	(normativa	UNE-EN143).	

 Guants	de	protecció	(normativa	UNE-EN	ISO374.5).	
Veure	Annex	“Equips	de	protecció	individual	-EPI-“	“Guia	per	protecció	
personal.	Estratègies	alternatives	en	situació	de	crisi”	
		
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ANNEX	1	



 

INFOGRAFIA:	Bones	practiques	en	la	prevenció	
front	al	COVID-19 

Maig	2020	

 
 

 

 
 
 
 



 

INFOGRAFIA:	Rentat	de	mans Maig	2020	

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Mullat	les	mans.	 Deposita	la	
quantitat	suficient	
de	sabó	als	palmells.	

Fregat	els	palmells	
de	les	mans.	

Fregat	les	mans	
amb	els	dits	
entrellaçats	

Fregat	els	dits	d’una	
mà	amb	el	palmell	
de	la	mà	oposada.	

Esbandeix-te	les	
mans	amb	aigua.	

Eixugat	les	mans	
amb	una	tovalloleta	
d’un	sol	us.	

Utilitza	la	tovalloleta	
per	tancar	l’aixeta.	

Llença	la	tovalloleta	
a	la	basura.	



 
 
 

 
 

 

INFOGRAFIA:	Tipus	de	mascaretes	i	recomanació	de	
qui	l’ha	de	portar. 

Maig	
2020	



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

INFOGRAFIA:	Posar	i	treure	la	mascareta Maig	2020	

 

 
 
 
 



 

INFOGRAFIA:	Treure	els	guants Maig	2020	

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

INFOGRAFIA:	Desinfecció	per	ozó Maig	2020	

 

 
Nota:	Una	directiva	del	2008	de	la	UE	limita	les	concentracions:	no	es	podria	estar	exposat	
a	més	de	0,2	mg/m3	en	8h	de	jornada	laboral.	
	
Font:	https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Nota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf	



 

INFOGRAFIA:	Bones	pràctiques	en	la	prevenció	front	al	COVID-19 Maig	2020	

Los	desinfectantes	virucidas	autorizados	se	pueden	consuItar	en	eI	siguiente	enIace	de	Ia	web	deI	Ministerio	de	Sanidad:	
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

Nombre	Comercial	 Número	de	Registro	 Sustancia	Activa	
Usuario	

Forma	de	aplicación	 Registro	
Nacional/Europeo	

Vaprox	®	Hydrogen	
Peroxide	Sterilant	

ES/MRF(NA)-2019-	
02-00622-1-1	

Peróxido	de	hidrogeno:	
35%	

	
	
	
	

-Personal	profesional	
especializado	

• Desinfección	 de	 superficies	
no	 porosas,	 materiales,	 equipos	 y	
muebles	 que	 no	 se	 usan	 para	 el	
contacto	 directo	 con	 alimentos	 o	
piensos,	dentro	de	un	recinto	sellado	
o	 en	 recintos	 en	 entornos	
industriales,	 comerciales	 e	
institucionales.	
• Desinfección	por	una	unidad	
de	peróxido	de	 hidrógeno	
vaporizado	(VHP).	

Europeo	

Vaprox	®	59	Hydrogen	
Peroxide	Sterilant	

ES/MRF(NA)-2019-	
02-00622-2-1	

Peróxido	de	hidrogeno:	
59%	

-Personal	profesional	
especializado	

• Desinfección	de	 superficies	
no	porosas,	materiales,	equipos	y	

Europeo	

 

SANITAS	PROCSAN	

 

17-20/40/90-05489	

 
Cloruro	de	didecildimetil	
amonio:	6.9%	

 

-Personal	profesional	

• Desinfección	 de	 contacto:	
Superficies	 y	 equipos	 por	
pulverización,	inmersión	o	 cepillado	
del	producto	diluido	en	agua.	

Nacional	

 
 
DESINFECTANTE	
CONEJO	

 
 

18-20/40/90-05710	

 
 
Hipoclorito	sódico	(cloro	
activo):	4.2%	

 
 
-Público	en	general	y	
personal	profesional	

• Desinfección	 de	 contacto:	
superficies	 y	 equipos	 mediante	
lavado,	rociado,	bayeta	o	fregona	e	
inmersión	con	el	producto	diluido	en	
agua,	respetando	los	tiempos	de	
contacto	

Nacional	

 

LONZAGARD	DR	25	aN	

 

12-20/40/90-06238	

 
Cloruro	de	didecil	
dimetil	amonio:	7.2%	

 

-Personal	profesional	

• Desinfección	 de	 contacto:	
Lavado	 de	 las	 superficies	 con	
producto	previamente	diluido	 en	
agua.	

Nacional	

SANYTOL	
DESINFECTANTE	
HOGAR	Y	TEJIDOS	

17-20/40/90-06255	 Bifenil-2-ol:	0.4%,	
Etanol:	30.6%	

 

-Público	en	general	

• Desinfección	 de	 contacto:	
superficies	 y	 tejidos,	 mediante	
pulverización	del	producto	a	unos	25	
cm	de	distancia.	

Nacional	



 
 
 

ANPICLOR	150	 18-20/40/90-06412	 Hipoclorito	sódico	(cloro	
activo):	13%	

 
 
-Personal	profesional	

• Desinfección	 de	 contacto:	
superficies	mediante	pulverización	o	
lavado	 manual	 con	 el	 producto	
diluido	en	agua,	respetando	 los	
tiempos	de	contacto.	

Nacional	

OXIVIR	PLUS	 13-20/40/90-06743	 Ácido	salicílico:	2.5%,	
Peróxido	de	hidrogeno:	
6.36%,	

 
-Personal	profesional	
especializado.	

• -Desinfección	 de	 contacto:	
superficies	 mediante	 pulverización,	
bayeta	o	fregona	con	el	producto	
diluido	en	agua.	

Nacional	

OXIVIR	PLUS	SPRAY	 13-20/40/90-06796	 Ácido	salicílico:	0.11%,	
Peróxido	de	hidrogeno:	
0.3%	

 
-Personal	profesional	
especializado	

• Desinfección	 de	 contacto:	
superficies	 mediante	 pulverización	
del	producto	puro	y	 posterior	
limpieza	con	paño.	

Nacional	

OXIVIR	PLUS	Jflex	 14-20/40/90-07086	 Ácido	salicílico:	2.5%,	
Peróxido	de	hidrogeno:	
6.36%	

 
-Personal	profesional	
especializado	

• Desinfección	 de	 contacto:	
Superficies	 y	 equipos	 mediante	
pulverización,	bayeta	o	fregona	con	
el	producto	diluido	en	agua.	

Nacional	

ACTIV	B40	NEW	 15-20/40/90-07745	 Cloruro	de	
alquildimetilbencil	
amonio:	7.28%	

 

-Personal	profesional	
especializado.	

• Desinfección	 de	 contacto:	
Superficies	 y	 equipos	 por	
pulverización	 y	 lavado	 con	 paño,	
mopa	o	fregona	con	el	producto	
diluido	en	agua.	

Nacional	

OX-VIRIN	PRESTO	AL	
USO	

15-20/40/90-07783	 Peróxido	de	hidrogeno:	
0.2%,	Acido	peracético:	
0.05%	

 
-Público	en	general	

• Desinfección	de	contacto:	
Superficies	 y				equipos	 mediante	
pulverización	con	el	producto	puro.	

Nacional	

	 	 	

 
-Personal	profesional	

• Desinfección	de	contacto:	
Superficies	 y				equipos	 mediante	
pulverización	con	el	producto	puro.	

	

	 	 	

-Personal	profesional	
especializado	

• Desinfección	 aérea:	
Pulverización	o	nebulización	con	el	
producto	puro.	

	

	 	 	
	

	 	

CONTINUA	 CONTINUA	 CONTINUA	 CONTINUA	 CONTINUA	 CONTINUA	

 
 
 
 
 



 

DOCUMENTACIÓ:	Entrega	/	Recepció	de	
documentació	en	materia	de	prevenció	de	riscos	

laboral 
Maig	2020	

 
 
ENTREGA/RECEPCIÓ DE DOCUMENTACIÓ EN MATERIA DE  PREVENCIÓ DE  
LABORALS 
	

EMPRESA	:		
 
Per	donar	compliment	a	l’article	18	de	la	Ley	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales		sobre	la	informació	dels	treballadors,	
amb	aquest	document	l’empresa	fa	entrega	de	la	següent	documentació:	

 
DOCUMENTACIÓ CONTINGUT DE LA DOCUMENTACIÓ 

Avaluació de riscos de la COVID-19 Identificació  del risc de contagi al comerç o l’hostaleria. Protocol d’actuació a les 
botigues, bars i restaurants. Restriccions, mesures d’actuació i prevenció front al 
Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Protocol d’actuació vers al clients en 
funció de la fase de 
desconfinament. 

Mesures per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

  

  

	
L’OBJETIVO	FINAL		es	que	ES	DUGUI	A	LA	PRÀCTICA		en	les	tasques	que	ho	requereixin.	
	
REBUT	D’ENTREGA	/	RECEPCIÓ	

 
Per	part	de	l’empresa,	NOM	Y	COGNOMS																																						

					

	

en	qualitat	de:	

					

	

Firma	

					

	

Trabajador	receptor,	NOMBRE	Y	APELLIDOS																																						

					

	

LLOC	DE	TREBALL	:	

					

	

DNI	:	

					

	

Firma	

	

					

	

	
AMB	AQUEST	DOCUMENT,	EL	TREBALLADOR	RECEPTOR	ES	COMPROMET	A	DONAR	COMPLIMENT	AL	CONTINGUT	AL	DE	
LA	DOCUMENTACIÓ	ENTREGADA.	
	
Segons	 l’article	 29.3	 de	 la	 Ley	 de	 Prevención	 de	 Riesgos	 Laborales	 (obligaciones	 de	 los	 trabajadores	 en	 materia	 de	
prevención	de	riesgos	laborales),	l’incompliment	d’aquestes	OBLIGACION	tenen	la	consideració	d’incumpliment	laboral	
i	en	conseqüència,	l’empresa	pot	fer	us	de	la	facultad	sancionadora	que	li	atorga	l’article	58.1	del	texto	refundido		del	
Estatuto	de	los	Trabajadores	(RDL	1/1995	de	24	de	marzo).	
	

 
Girona	a	___	del	________	del	________	
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