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PROTOCOL COVID-19.
9. Mesures de prevenció en els espais de la Fundació
Rev.0
18/05/2020
Mesures de prevenció davant el brot de Coronavirus Covid-19 en la utilització dels espais de la
Fundació.

1. Mesures preventives generals
El departament de Salut ens indica les mesures preventives d’higiene genèriques a seguir de
protecció individual enfront de malalties respiratòries:
- Rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó primer, i després amb solucions alcohòliques
seguint les pautes de l’Annex 1. Rentar mans.

-

Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com ara
tos o esternuts.
Mantenir una distància de dos metres aproximadament amb totes les persones, dintre les
possibilitats de a pròpia atenció a les persones.
Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el
moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.
Evitar de compartir menjar o estris (coberts, gots, tovallons, mocadors...) i altres objectes
sense netejar-los degudament.
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Els símptomes associats a aquesta malaltia són els següents:

En el cas que com a professional detectem algun d’aquest símptomes hem de posar-nos en
contacte amb el departament de salut i informar a RRHH o al teu responsable.

2. Mesures organitzatives
A nivell organitzatiu es tenen en compte una sèrie de mesures per a la prevenció, sempre amb
la intenció d’evitar i/o minimitzar els riscos:
- Prioritzar el teletreball sempre que sigui possible, i/o sistemes semi presencials (reducció de
permanència a les instal·lacions, serveis mínims,...).
- Les persones que han de realitzar treball presencial o semipresencial han de tenir el
consentiment del seu responsable directe, que coordinarà els equips per tal d’evitar
l’acumulació de persones en els espais.
- Assignar espais i horaris específics a cada treballador, assegurant la distància de seguretat.
- Establir el nombre màxim de persones presents a cada espai o sala, tenint en compte les
seves dimensions o distribució.
- Prioritzar la realització de reunions de manera telemàtica, i, si no és possible, es realitzaran
en espais diàfans amb bona ventilació i respectant la distància de seguretat.
- Assignar un responsable de ventilar cada espai.
- Establir vies de circulació, si és necessari, per evitar creuaments de persones.
- Mantenir una distància de seguretat de 2 metres a tots els espais de treball. En al cas que no
es pugui mantenir aquesta distància é obligatori que totes les persones utilitzin mascareta
quirúrgica.
- Disposar de solucions hidroalcohòliques a l’abast de les persones i a les entrades i sortides
de l’edifici i a cada planta.
- Posar a disposició de les persones producte desinfectant per netejar els materials utilitzats.
- Restringir les visites o intervencions externes no imprescindibles (manteniment, auditories,
visites de clients...). En cas de ser necessari l’entrada de persones d’empreses externes per a
realitzar tasques, hauran de seguir les mateixes mesures preventives.
- De manera progressiva, i en funció de l’evolució de la crisi, s’aniran recuperant les activitats de
caràcter presencial.
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3. Mesures preventives en el treball
-

-

-

-

Totes les persones que entren a l’edifici han de desinfectar-se la part inferior del calçat
(sola de sabates). A l’entrada hi ha una safata amb una solució desinfectant on posar els
peus i una catifa on eixugar-se.
Realitzar un rentat de mans sovint.
Mantenir la distància de seguretat de 2 metres. Utilitzar mascareta en cas de no poder
garantir aquesta distància.
Respectar les indicacions i senyalitzacions establertes.
Intensificar el pla de neteja i desinfecció a 2 vegades al dia en els espais d’ús comú i WC.
segons el Protocol Covid-19 5. Prevenció en els serveis de neteja
Ventilar els espais (10 minuts, 2 o 3 vegades al dia).
Facilitar les tasques de neteja, incrementant l’ordre els espais i mantenint les taules de
treball netes i lliures d’objectes.
Netejar i desinfectar el lloc de treball abans i després del seu ús.
Evitar compartir material (bolígrafs, comandaments, botoneres, grapadores, teclats, ratolí,
eines,...)..En cas que sigui necessari, caldrà desinfectar abans i després del seu ús.
Evitar les aglomeracions als espais d’ús comú (recepció, vestuaris, menjador,...)
Evitar utilitzar l’ascensor. Si és necessari cal fer-ho individualment, i, a no ser possible, cal
portar mascareta quirúrgica.
Les màquines de vending s’utilitzaran individualment, evitant l’aglomeració de persones. La
persona que les utilitza ha de desinfectar les superfícies que ha tocat abans i després del seu
ús (botons,...).
Per a la utilització del menjador (gran o petit), és obligatori netejar tots els materials que s’han
utilitzat:: taules, microones, nevera,... abans i després del seu ús, i no es permet canviar les
taules de lloc.
En cas de necessitar utilitzar un vehicle, veure el Protocol Covid-19 8. Utilització vehicles
empresa.

4. Annexos



Annex 1. Rentar mans
Enllaç web Àuria grup amb protocols: https://www.auria.org/es/recursos/
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