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PROTOCOL COVID-19. 

8. Mesures de prevenció en la utilització de vehicles 

d’empresa 
Rev.1 

14/05/2020 

 

Mesures de prevenció davant el brot de Coronavirus Covid-19 en la utilització de vehicles 

d’empresa per reduir el risc de contagi 

 

 

 

 

 

 

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  

Davant la situació d’actual davant la pandèmia de la COVID-19, cal primer de tot extremar les 

mesures de prevenció del contagi a tots els nivells, per aquesta raó cal tenir en compte unes 

mesures a nivell organitzatiu. 

- Evitar i/o minimitzar la utilització dels vehicles al mínim necessari. 

- Reduir el nombre de persones treballadores que utilitzen cada vehicle. 

- Utilitzar el vehicle per a trasllat exclusivament de realització de tasques laborals necessàries. 

- Prioritzar la utilització del vehicle per una sola persona, en cas necessari seguir estrictament 

les mesures de prevenció. 

- Evitar la utilització del vehicle per al transportar persones. 

- Disposar d’un espai de neteja i desinfecció que la persona treballadora que utilitzi el transport 

ha de realitzar abans i després de la seva utilització. 

 

3. Mesures de realització del transport 

Mesures prèvies a la realització del transport: 

- Rentar-se les mans amb aigua i sabó i/o solució hidroalcohòlica 

- Posar-nos guants i mascareta quirúrgica. 

- Netejar i desinfectar les claus del vehicle. 
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- Netejar totes les superfícies del vehicle que es toquen regularment: volant, fre de mà, manetes 

de la porta, cinturó de seguretat, seients, botons de l’aparell de radio, calefacció,... La neteja 

es realitzarà amb producte desinfectant o aigua amb lleixiu, i assecar-lo amb paper d’un sol ús. 

- Portar a sobre el certificat de circulació com a persona treballadora, conforme estem 

treballant (ens el facilitaran des del departament de RRHH). 

 

En el cas de transportar alguna persona: 

- Evitar el contacte directe i mantenir la distància de seguretat de 2 m. En cas necessari cal 

que totes les persones portin una mascareta quirúrgica. 

- Conduir amb la finestra abaixada per garantir una bona ventilació. 

- És obligatori que només segui una persona per cada filera de seients, i sempre en 

diagonal de la persona que es troba al davant. Es permet que en els vehicles d’empresa de 

fins a 9 places, hi vagin dues persones per filera de seients sempre que tots portin 

mascareta quirúrgica. 

- Acompanyar a la porta del lloc on es desplaci, evitant entrar-hi. 

 

Mesures al finalitzar el servei: 

- Netejar totes les superfícies del vehicle que es toquen regularment: volant, fre de mà, 

manetes de la porta, cinturó de seguretat, seients, botons de l’aparell de radio, calefacció,... 

La neteja es realitzarà amb producte desinfectant o aigua amb lleixiu, i assecar-lo amb paper 

d’un sol ús. 

- Desinfectar les claus i deixar-les al calaix pertinent a recepció. 

- Treure’t el guants i la mascareta quirúrgica. 

- Rentar-se les mans amb aigua i sabó i/o solució alcohòlica. 

 

4. Annexos 

 Annex 1. Rentar mans 

 Enllaç web Àuria grup amb protocols: https://www.auria.org/es/recursos/ 

 

https://www.auria.org/es/recursos/

