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El present PLA D’ACTUACIÓ PER A LA REINCORPORACIÓ A LA ACTIVITAT POST COVID-19 es desenvolupa 

per a COMERCIAL DE LA FORJA 

 

1. INTRODUCCIO 

Segons l'opinió d'especialistes en salut pública i epidemiòlegs que s'estan difonent en els mitjans de 

comunicació, les mesures a adoptar pel Govern de cara a el restabliment de l'activitat dependran de com 

avanci l'epidèmia i que es descobreixi quanta gent realment ha passat la malaltia, per conèixer el grau 

d'immunització de la població. 

Les primeres indicacions al respecte apunten que les mesures de tornada a la normalitat s'aplicaran a poc a 

poc; Igual que no tothom va deixar de treballar alhora, no tots tornaran als seus llocs a el mateix temps. 

S'aniran permetent més activitats i s'anirà comprovant amb una vigilància molt estricta si hi ha algun 

rebrot, amb la possibilitat que hi hagi mesures que s'hagin de revertir. 

La reincorporació podrà ser diferent en tant a sectors d'edat, de patologies prèvies, o fins i tot diferenciada 

pel que fa al nivell d'avanç del control de l'epidèmia a les diferents comunitats autònomes o poblacions 

d'Espanya. I amb mesures que potenciïn el teletreball sempre que sigui possible. 

És per això que, una vegada que finalitzi la situació creada per l'estat d'alarma i l'aplicació de les mesures 

per a les activitats essencials, tots haurem de tornar, d'una manera o altra, amb més o menys 

progressivitat, a la nostra activitat quotidiana en funció de l'aixecament de mesures que estableixi el 

Govern 

 

 

 

 

 

2. OBJECTIU DEL PLA  

L'objectiu d'aquest document és establir un Pla d'actuació per a la reincorporació a l'activitat post COVID-

19, per definir els elements essencials i pautes a aplicar i tenir en compte per al manteniment de l'activitat 

en les empreses incloses entre els operadors crítics de serveis essencials, i per a la tornada a l'activitat 

d'aquelles que no estiguin entre aquestes, en la mesura que les normes dictades pel Govern i les autoritats 

sanitàries ho vagin fent possible. 

Aquest pla contempla les accions a realitzar per dur a terme aquest procés de reincorporació a l'activitat, 

així com les pertinents mesures organitzatives, col·lectives i individuals a adoptar. Aquestes mesures 

estaran sempre dirigides a la prevenció de la infecció per COVID-19 i la resposta davant l'eventual aparició 

de casos o contactes estrets amb persones contagiades. 

Les mesures previstes en els apartats posteriors són aplicables tant per a empreses amb activitats incloses 

entre els operadors crítics de serveis essencials que han seguit treballant durant aquest període, com les 

empreses que realitzen activitats no essencials, que podran planificar-per al moment en què es permeti la 

seva tornada a l'activitat. 

A més del que reflectit en el present Pla, en empreses d'una determinada grandària i / o complexitat en la 

seva estructura o centres de treball o per la singularitat de l'activitat que dugui a terme, per aconseguir 

aquest objectiu podria ser necessari l'elaboració i manteniment de un Pla de Contingència adaptat a les 

característiques de cada centre de treball. 

Quirónprevención vol acompanyar els seus clients durant aquest procés i per això, a més de el present 

Pla, està a la seva disposició a través dels seus canals habituals (Tècnic tutor, Gestor de compte, ...) per 

atendre qualsevol qüestió. 
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El Pla de Contingències d'una empresa o centre de treball ha d'incloure: 

• Una descripció dels llocs de treball i descans de l'empresa. 

• Una descripció detallada dels llocs i processos de treball. 

• També es contemplaran: 

o Les particularitats dels treballadors que realitzin activitats fora de el centre. 

o La manera en què podran realitzar els desplaçaments fins al lloc de treball. 

o La presència de subcontractes o altres empreses en el lloc de treball, i la seva adequació 

dins de la coordinació d'activitats. 

o Si l'activitat de l'empresa inclou el tracte amb clients, usuaris o altres persones alienes a 

l'organització. 

o El teletreball sempre que es sigui possible. 

 

Les activitats i mesures reflectides en el present document, en la mesura que apliquin, poden servir de base 

per a l'elaboració de l'esmentat Pla de Contingències. 

 

3. RESPONSABLE DEL PLA I ORGANITZACIÓ  

Atenent als principis establerts en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, el desenvolupament d'aquelles 

activitats de prevenció que garanteixin un major nivell de protecció de la seguretat i salut dels treballadors, 

incloses les recomanades en aquest pla i esdevingudes de la situació excepcional que està esdevenint en la 

societat, serà responsabilitat de l'empresa. 

Per a això, i durant el desenvolupament i implantació d'aquest Pla, emprarà els recursos, tant econòmics i 

materials com humans, que consideri necessaris per a tal fi. 

En aquest sentit pot comptar amb l'organització / modalitat preventiva habitual o qualsevol altre recurs 

que consideri oportú. 

4. BASE LEGAL DEL PLA 

La Normativa d'aplicació general, relació no exhaustiva i oberta a actualitzacions o publicacions posteriors, 

als efectes de l'abast i contingut de el present Pla és: 

 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

 Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable 

para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de 

reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. 

 Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

 R. D. 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 R. D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
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 R. D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

 R. D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 

 “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al SARS‐CoV‐2” (actualización  8 de abril de 2020). MINISTERIO DE SANIDAD. 

 Guía buenas prácticas en los centros de trabajo frente al COVID-19. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, 

11 de abril de 2020. 

 

La documentació i normativa actualitzada sobre aquesta matèria també està disponible a les web tant de 

l'Ministeri de Sanitat com de Quirónprevención:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.quironprevencion.com    www.mscbs.gob.es 

       
 

5. ABAST DEL PLA. NATURALESA DE LES ACTIVITATS I AVALUACIÓ DEL 

RISC D'EXPOSICIÓ 

Atès que el contacte amb el virus pot afectar entorns sanitaris i no sanitaris, correspon a les empreses 

avaluar el risc d'exposició en què es poden trobar les persones treballadores en cadascuna de les tasques 

diferenciades que realitzen i seguir les recomanacions que sobre el particular emeti el servei de prevenció, 

seguint les pautes i recomanacions formulades per les autoritats sanitàries. 

Qualsevol presa de decisió sobre les mesures preventives a adoptar en cada empresa ha de basar-se en 

informació recollida mitjançant l'avaluació de risc d'exposició específica que es realitzarà sempre d'acord 

amb la informació aportada per les autoritats sanitàries. 

D'aquesta manera, i d'acord a el document elaborat pel MINISTERI DE SANITAT, "PROCEDIMENT 

D'ACTUACIÓ PER ALS SERVEIS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DAVANT L'EXPOSICIÓ A EL SARS-CoV-2" 

(actualització 8 de abril de 2020), En funció de la naturalesa de les activitats i els mecanismes de transmissió 

de el coronavirus SARS-CoV-2, podem establir els diferents escenaris d'exposició en què es poden trobar els 

treballadors, que es presenten a la Taula 1, amb la finalitat d'establir les mesures preventives requerides: 

  

http://www.quironprevencion.com/
http://www.mscbs.gob.es/
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Taula 1. Escenaris de risc d’exposició al coronavirus SARS-CoV-2 en l’entorn laboral 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relació amb la classificació que conté l'esmentada taula: 

La gran majoria dels treballadors de les empreses a les quals pugui afectar el present document es 

trobarien en el nivell de BAIXA PROBABILITAT D'EXPOSICIÓ. En general, les persones treballadores que es 

trobin en aquest escenari no han de portar EPI, llevat de les circumstàncies especials recollides en la pròpia 

taula, o altres derivades del tipus d'activitat o tasca específica de cada empresa, sempre que hi hagi la 

distància de seguretat dels 2 metres, però han de tenir disponibilitat d'alguns components EPI per poder 

utilitzar-los en determinades situacions laborals. 

Els escenaris de EXPOSICIÓ DE RISC (aquelles situacions laborals en què es pot produir un contacte estret 

amb un cas possible, probable o confirmat d'infecció pel SARS-CoV-2, simptomàtic) i EXPOSICIÓ DE BAIX 

RISC (aquelles situacions laborals en les que la relació que es pugui tenir amb un cas possible, probable o 

confirmat, no inclou contacte estret) quedarien normalment circumscrites a "escenaris" i / o activitats de 

l'àmbit sanitari o sociosanitari.  
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6. DESENVOLUPAMENT DEL PLA  

6.1. SITUACIÓ DE PARTIDA 

Comforsa ha aturat la seva producció com a conseqüència del permís retribuït establert per Govern.  

No obstant de forma prèvia va desenvolupar una abundant activitat preventiva que es desenvoluparà a pl 

punt corresponent d´aquest document i en base a l´avaluació de riscos desenvolupada i que s´adjunta al 

mateix.  

 

6.2. ACCIONS I MESURES PREVISTES  

Pel que fa a les mesures a adoptar per a aquesta reincorporació, el que s'haurà d'evitar és que la voluntat i / 

o necessitat de reactivar l'activitat, suposi un risc d'augment de les infeccions, la qual cosa derivaria en 

noves mesures de contenció i en repercussions econòmiques encara més grans. 

En aquest procés s'ha de ser caut i definir un pla específic amb mesures d'higiene col·lectiva i individual, 

mesures tècniques i organitzatives mesures sanitàries de desinfecció i control i "noves tecnologies". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada empresa haurà de prendre decisions per a una incorporació dels treballadors de forma seqüencial, 

fent especial atenció a l'confinament de persones amb més risc (majors de 60 anys, sensibles, en 

quarantena per contagi o contacte estret ...). 

Per al "desconfinamiento" o tornada a la feina, normalment hauria de seguir l'ordre invers a què es va 

seguir per a les fases de confinament. 

També cada empresa haurà d'establir les mesures organitzatives necessàries davant possibles baixes de 

personal com a conseqüència de la pandèmia, identificant els recursos humans disponibles i calculant una 

cadena de substitucions per als llocs essencials en la continuïtat de les tasques 
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6.3. ANÀLISIS PREVI  

Per tal de realitzar una anàlisi prèvia de la situació existent en l'empresa de cara a desenvolupar el Pla 

d'actuació per a la reincorporació a l'activitat post COVID-19, a continuació es planteja un qüestionari que 

recull les activitats, accions i mesures a tenir en compte, la situació d'aquestes a l'empresa i les accions o 

actuacions que s'haurien de realitzar: 

ANALISI PER A LA TORNADA A L´ACTIVITAT POST COVID 19 REALITZAT? 

Avaluació de risc d´exposició al COVID 19 SI 

Implantació prèvia de mesures generals de protecció per fer front a l´exposició al Coronavirus SI 

Adopció de mesures higièniques necessàries (Aigua, sabó, paper, ... en els llocs de treball. Gels 

hidroalcohòlics) 
SI 

Establiment de mesures especials de neteja i desinfecció SI 

Anàlisis de la distribució i organització espaial, per garantir la distància de 2 metres SI 

Establiment de plans d´esglaonaments dels espais comuns i la organització espaia d´aquestes 

(Menjadors, vestuaris, recepció, atenció al públic, ...) 
SI 

Anàlisis de mesures organitzatives necessàries per garantir la continuïtat de l´activitat 

(Flexibilització d´horaris, reducció de número de treballdors presents al mateix temps en llocs de 

treball, eliminació de reunions o viatges no essencials) 

SI 

Elaboració de procediments de trebal per reduir la duració, freqüència e intensitat de la exposició 

al risc, identificant operacions essencials i eliminant retrasant la resta d´operacions.  
SI 

Opció del teletreball de determinats llocs i/o activitats de l´empresa SI 

Valorar l anecessitat d´equips de protecció individual en les tasques o processos que es determinin 

per nivell de risc.  
SI 

Realització de formació e informació a l´empresa als treballadors sobre las mesures d´exposició al 

coronavirus  
SI 

Establiment de mesures sanitàries per la prevenció de risc de difusió de la contaminació (Estat de 

salut, controls d´accés) 
SI 

Establiment de mesures sanitàries per a la prevenció del risc i de danys derivats en persones de risc 

i especialment sensibles 
SI 

Establiment de mesures sanitàries d´actuació en front a la “sospita o activació” de un possible cas a 

l´empresa.  
SI 

CAE. Presència de subcontractats u altres empreses en els centres de treball i la presa de mesures 

preventives 
SI 

Altres aspectes a considerar a la tornada de l´activitat.  SI 

Assignació de recursos humans i materials per a la gestió i coordinació de les activitats excepcionals 

de prevenció durant la crisis del COVID. 
SI 

Senyalització i infogracia en el centre de treball.  SI 
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7. MESURES I ACCIONS A DUR A TERME 

A continuació s´estableixen les mesures generals a aplicar per l´empresa fins a la finalització de la 

pandèmia: 

 

7.1.1. Mesures higièniques bàsiques  

Tenen com a finalitat el prevenir el potencial risc de contaminació o contagi propi o aliè, en l'àmbit de la 

feina. 

 Informació als treballadors que han de mantenir distanciament social de 2 metres i reforçar les 

mesures d'higiene personal en tots els àmbits de treball i davant de qualsevol escenari d'exposició. 

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

 Informació als treballadors que la higiene de mans és la mesura principal de prevenció i control de 

la infecció i que han de realitzar periòdicament una higiene d'elles per a la prevenció i control de la 

infecció. 

 Informació als treballadors que han d'adoptar mesures d'higiene respiratòria: 

o A l'tossir o esternudar, tapar-se la boca i nas amb un mocador i rebutjar-a una galleda 

d'escombraries amb tapa i pedal. Si no es disposa de mocadors emprar la part interna de el 

colze per no contaminar les mans. 

o Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca. 

o Després d'haver tossit o esternudat i abans de tocar-se la boca, el nas o els ulls, renteu-

vos les mans de forma acurada amb aigua i sabó durant al menys 20 segons. Si no disposa 

d'aigua i sabó, utilitzeu solucions desinfectants amb alcohol per netejar. 

 És recomanable l'ús de mascareta de barrera (amb marcat acord amb l'especificació UNE-0064-1) 

en cas de no tenir accés a unes altres, quan treballes amb altres persones al voltant. 

 S'ha de posar a disposició dels treballadors les instruccions i normes de prevenció a aplicar en el 

centre de treball. 

 S'ha d'assegurar que els treballadors tinguin fàcil accés a aigua i sabó, així com, paper d'un sol ús 

per a assecat i papereres en els llocs de treball. Si cal, es disposarà de dispensadors sabonosos i / o 

de solució alcohòlica desinfectant en presentacions individuals. 

 Hauria disposar-se en els llocs de treball, especialment en els quals hi hagi atenció a el públic, de 

caixes de mocadors d'un sol ús i contenidors per a la seva eliminació (galleda d'escombraries amb 

tapa i pedal). 

 És fonamental reforçar la neteja i desinfecció de llocs i equips de treball. És crucial assegurar una 

correcta neteja de les superfícies i dels espais. Aquests virus s'inactiven després d'uns minuts de 

contacte amb desinfectants comuns, utilitzant sempre dilució acabada de preparar o que es 

conservi en un recent ben tancat entre ús i ús. 

 El lleixiu i els productes de neteja amb efecte desinfectant (els que s'utilitzen habitualment per a la 

neteja de cuines i banys) són dos elements bàsics indispensables que compleixen la funció de 

desinfectants. El lleixiu es recomana per a totes aquelles zones com sanitaris, aixetes, lavabos, 

radiadors i superfícies de contacte. La neteja es pot fer amb el detergent habitual i la desinfecció 

amb solució d'hipoclorit sòdic (lleixiu) amb una concentració a l'0,1% (veure paràgraf següent), o 

productes de neteja amb efecte desinfectant. 
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 La solució de lleixiu es prepara de la següent manera: agafi 20 mil·lilitres de lleixiu que té al centre 

de treball (no importa la marca), échelos en una ampolla de litre i ompli amb l'aigua de l'aixeta fins 

a completar. Tancament i doneu-li la volta diverses vegades. Ja la té preparada a l'1:50, en 

quantitat d'1 litre. Mulli la baieta en aquesta dissolució per netejar i desinfectar les superfícies. 

Netegeu a baieta amb aigua de l'aixeta després de cada ús i torni a impregnar-la amb aquesta 

dissolució de lleixiu. 

  Especialment s'han de desinfectar amb més freqüència els elements que han de es tocats per 

diferents persones: manetes de les portes, botoneres, pantalles tàctils d'ús no individual, 

expenedores de vending, banys, eines o màquines d'ús col·lectiu ... Independentment d'això, es 

reforçarà la instrucció de el rentat de mans després de tocar aquestes superfícies d'ús 

multitudinari. 

 En els centres de treball dels que es disposi de finestres amb possibilitat d'obertura, es marcaran 

pautes per mantenir una ventilació i renovació d'aire adequada. S'han de realitzar tasques de 

ventilació periòdica en les instal·lacions i, com a mínim, de forma diària i per espai de més de cinc 

minuts. 

 En els centres sense possibilitat de ventilació natural (edificis tancats), s'ajustaran els sistemes de 

climatització per augmentar el nombre de renovacions per hora o el percentatge d'aire net exterior 

per evitar en la mesura possible la recirculació de l'aire. Es recomana mantenir la temperatura de 

centre entre 23 i 26ºC. 

 És recomanable reforçar la neteja dels filtres d'aire i augmentar el nivell de ventilació dels sistemes 

de climatització per renovar l'aire de manera més habitual. 

 S'ha de revisar a el menys diàriament el funcionament de dispensadors de sabó, gel desinfectant, 

paper d'un sol ús, etc., procedint a reparar o substituir aquells que presentin avaries. Es recomana 

disposar d'un registre d'aquestes accions. També s'ha de vigilar el funcionament i la neteja de 

sanitaris i aixetes de lavabos. 

 És convenient reforçar les tasques de neteja en totes les estances, amb especial incidència en 

superfícies, en particular aquelles que es toquen amb més freqüència com finestres o poms de 

portes, així com tots els aparells d'ús habitual per part dels empleats, des comandaments de 

maquinària a taules i ordinadors. És particularment important, la desinfecció periòdica de les taules 

o taulells de preparació de comandes, així com dels embalatges abans del seu lliurament a 

repartidors i clients. 

 En tot cas, s'ha d'assegurar una correcta protecció de el personal encarregat de la neteja. Totes les 

tasques s'han de fer amb mascareta i guants d'un sol ús. Per a les tasques de neteja, és 

recomanable fer ús de guants de vinil / acrilonitril. En cas d'ús de guants de làtex, es recomana el 

seu ús sobre un guant de cotó. 

 Un cop finalitzada la neteja, i després despullar-se de guants i mascareta, cal que el personal de 

neteja realitzi una completa higiene de mans, amb aigua i sabó, de al menys 40-60 segons. 

 En el cas dels uniformes de treball o similars, seran embossats i tancats, i es traslladaran fins al punt 

on es faci la seva rentat habitual, es recomana un rentat amb un cicle complet a una temperatura 

d'entre 60 i 90 graus. 

 La utilització d'ozó com a desinfectant no és recomanable, com a únic sistema de desinfecció, ja 

que l'ozó desinfecta l'ambient, però és un contaminant químic, irritant per les vies aèries, i 

generaria altres problemes. El contagi d'aquest virus no és aeri, no cal desinfectar l'ambient. El 

contagi és per contacte amb persones o superfícies infectades. Una desinfecció normal amb els 

detergents habituals amb efectes desinfectants, o la solució d'aigua amb lleixiu de la qual estem 

parlant sempre és més que suficient. 
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 La gestió dels residus ordinaris continuarà realitzant-se de la manera habitual, respectant els 

protocols de separació de residus. 

 Es recomana que els mocadors d'un sol ús que el personal empri per l'assecat de mans o per al 

compliment de la "etiqueta respiratòria" siguin rebutjats en papereres o contenidors protegits amb 

tapa i, si pot ser, accionats per pedal. 

 Tot material d'higiene personal -mascarillas, guants de làtex, etc-s'ha de dipositar en la fracció resta 

(agrupació de residus d'origen domèstic que s'obté un cop efectuades les recollides separades). 

 En cas que un treballador presenti símptomes mentre es trobi en el seu lloc de treball, cal aïllar el 

contenidor on hi hagi dipositat mocadors o altres productes usats. Aquesta bossa d'escombraries 

ha de ser extreta i col·locada en una segona bossa d'escombraries, amb tancament, per al seu 

dipòsit en la fracció resta 

 S'ha d'establir un protocol de neteja i desinfecció de vehicles, tant propis com externs quan vagin a 

ser utilitzats per diverses persones diferents (veure Annex). 

 Si escau s'ha d'establir un protocol de neteja i desinfecció dels vials de l'empresa. 

 

7.1.2. Mesures tècniques. Distanciament interpersonal  

Amb la finalitat de reduir el risc d'exposició a el nivell més baix possible qualsevol mesura de protecció ha 

de garantir que protegeixi adequadament el personal treballador d'aquells riscos per a la salut o la seva 

seguretat que no puguin evitar-se o limitar-se suficientment mitjançant l'adopció de mesures tècniques 

mesures organitzatives i, en darrer lloc, mesures de protecció individual. 

En els locals destinats a l'activitat laboral ha de procurar-se el NO amuntegament de les persones i el 

manteniment de les distàncies interpersonals de seguretat en tots els possibles "eixos de relació" (laterals, 

anterior i posterior. Per a això, com a mesures generals: 

 S'analitzarà la distribució i organització espacial, així com dels processos de treball, com ara el 

treball en recintes i pavellons tancats, sales de preparació i selecció, etc., per garantir les distàncies 

de seguretat. 

 Ha de propiciar-que durant tota la jornada es pugui conservar la norma de mantenir sempre una 

distància prudencial entre els treballadors o altres persones (2 metres). 

 En el cas de creus inevitables per espais estrets (passadissos, per exemple) sense utilitzar protecció 

respiratòria, es realitzaran en el menor temps possible, sense parar-se, i girant la cara cap al costat 

contrari on està l'altra persona. 

 Com a norma general, les tasques que no puguin fer-se conservant 2 metres de separació, o 

alternativa de barrera física, s'han de fer amb EPI o suspendre. 

 Aquelles tasques que s'hagin de realitzar en col·laboració entre diverses persones en què 

no pugui conservar-se aquesta distància de seguretat, haurien de realitzar-se amb EPI 

adequats, a el menys mascareta quirúrgica, si no pot disposar-se de mascareta FFP2, 

ulleres de muntura integral (UNE EN 166), i guants de protecció enfront de 

microorganismes i amb resistència al trencament (UNE 374-5 i UNE 388). En cas contrari 

hauran de suspendre. 

 Implementar les mesures necessàries per minimitzar el contacte entre les persones treballadores i 

entre aquestes últimes i els potencials clients o públic que puguin concórrer en el seu lloc de 

treball. 

 La disposició dels llocs de treball, l'organització de la circulació de persones i la distribució 

d'espais (mobiliari, prestatgeries, passadissos, etc.) en el centre de treball ha de modificar-
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se, en la mesura del possible, amb l'objectiu de garantir el manteniment de les distàncies 

de seguretat de 2 metres. 

 Disposar mesures d'aïllament, tancament, barreres físiques, etc. 

 Col · locar senyals a terra, amb cinta adhesiva o similar, per assegurar que es respecten els 

2 m. en llocs on és previsible que pugui haver cues (màquines de vending i cafè, 

microones, autoservei ...). 

 

 Haurien de clausurar les fonts d'aigua, i beure aigua embotellada exclusivament. Cada treballador 

hauria de portar sempre amb si la seva pròpia ampolla d'aigua, o bé mantenir-la identificada. 

 Sempre que sigui possible, evitar compartir material d'oficina, equips i eines (especialment en els 

casos en què no utilitzin guants). 

 Quan això no sigui possible, es desinfectaran els equips després de cada utilització per 

cada treballador. 

 Una altra opció, aplicable sobretot en empreses amb diversos torns en què els treballadors 

de cada torn hagin d'utilitzar els equips de l'anterior, seria col·locar plàstics o film 

transparent sobre els elements compartits (teclats, ratolins, telèfon, reposabraços i 

reposacaps, cadires, volant , palanques, claus de corredisses, comandaments de grues ...), 

que retiraran els treballadors de torn següent, higienizarán els elements, i tornaran a 

cobrir aquests elements amb plàstic o film. 

 No utilitzar l'auricular dels telèfons fixos, només mans lliures per evitar compartir auricular. 

En el cas de no disposar de mans lliures, o telèfon mòbil se seguiran les mateixes pautes 

que amb teclats, ratolins ... 
 

En els locals destinats a oci, descans, menjadors col·lectius o cafeteries, haurà de limitar-se l'aforament, 

procurant crear torns d'horari per a l'ús d'aquestes instal·lacions, aplicant a més les següents mesures: 

 Menjadors, sales de cafè, locals d'oci o descans ... 

 Intentar no obrir els menjadors d'empresa, o si això no és possible, disposar mesures per 

assegurar que es respecten distàncies i es minimitza el risc de contagi per contacte amb 

fómites, establint plans d'esglaonament. 

 S'haurà regular l'ús de les sales de menjador, sales de descans / entrepà i sales de cafè, 

establint l'aforament de les mateixes que permeti guardar les obligacions generals i 

especialment la distància de 2 metres. 

 Per assegurar això, es poden adoptar mesures com: 

 Intentar no obrir els menjadors d'empresa, o si això no és possible, disposar 

mesures per assegurar que es respecten distàncies i es minimitza el risc de contagi 

per contacte amb fómites, establint plans d'esglaonament. 

 S'haurà regular l'ús de les sales de menjador, sales de descans / entrepà i sales de 

cafè, establint l'aforament de les mateixes que permeti guardar les obligacions 

generals i especialment la distància de 2 metres. 

 Per assegurar això, es poden adoptar mesures com:... 
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 En els menjadors en què hi hagi autoservei, cada treballador hauria de servir-se 

preferentment amb els seus propis coberts. 

 Els coberts haurien d'estar enfundats per evitar que l'usuari els toqui. 

 On hi hagi personal que serveixi els menjars, haurien de disposar de manera que 

durant el servei es puguin mantenir els dos metres entre el treballador i la 

persona que li serveix. Si no és possible, col·locar pantalles transparents entre uns 

i altres (pantalles de metacrilat, o bé amb un plàstic penjat de l'sostre que arribi 

fins a l'altura de les boques de tots dos seria suficient). 

 Protegir el menjar de les possibles secrecions involuntàries tant de l'treballador 

com de què li serveix. 

 Si es fan pagaments, realitzar-lo amb targeta, o disposar d'algun sistema alternatiu 

de pagament ajornat (a la fin de setmana, del mes, o a l'acabar la situació d'alarma 

...). 

 Col locar senyals a terra, amb cinta adhesiva o similar, per assegurar que es 

respecten els 2 m. en llocs on és previsible que pugui haver cues (màquines de 

vending i cafè, microones, autoservei ...). 

 En les màquines de vending i cafè, col·locar cartells que recordin el rentat de mans 

abans i després de prémer els botons. 

 La neteja de botoneres de màquines de vending i cafè, taules, cadires, manetes, 

ha de ser extremada, idealment després de cada torn de menjar i abans de el 

següent. 
 

 

 

 

 

 Lavabos  

 Limitar el nombre de persones que poden accedir a la mateixa de forma simultània, 

facilitant l'ús de hidrogels desinfectants i la possibilitat d'usar tovalloletes desinfectants per 

accedir a les cabines de servei tancades. 

 Es procurarà evitar l'ús de "assecadors de mans" i es posarà a disposició dels usuaris 

tovalloletes de paper d'un sol ús de fàcil accés. 

 Les instal·lacions dels lavabos, hauran de ser desinfectats de forma periòdica i diverses 

vegades en cada torn de treball, a determinar segons les característiques i freqüència 

d'aquest ús. 

 

 Vestuaris 

 Estudiar la possibilitat que provisionalment es tanquin els vestuaris, i el treballador 

acudeixi amb la roba de treball des de casa. A el menys haurà d'estudiar-aquesta opció per 

a la major part de la plantilla per a la qual sigui possible. 

 Si els vestuaris han de romandre en ús per a tota o part de la plantilla, s'ha de disposar de 

les mesures pertinents per mantenir la distància de 2 m dins dels vestidors, i reforçar les 

mesures de neteja, amb els mitjans esmentats anteriorment. 

 Disposar mesures per limitar l'aforament, similars a les descrites per als 

menjadors, a més de reforçar l'entrada i sortida esglaonada dels treballadors. 
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 A les dutxes col·lectives, quan s'estiguin utilitzant, deixar un espai lliure entre una i 

una altra de manera que només puguin ser utilitzades les dutxes amb un buit de 

separació. Amb aquesta mesura garantim el tema de la distància de seguretat. Es 

pot valorar fer també entrades esglaonades als vestidors (en grups reduïts) per 

minimitzar els contactes. 

 Reforçar la neteja en aquestes zones, en particular: bancs, cadires, penjadors, 

pisos, tapes, manetes, dutxes, banys i piques, portes, manillars ... amb solucions 

desinfectants. 

 Guardar la roba de carrer dins de la taquilla en bosses de plàstic perquè no hi hagi 

contacte entre la roba de carrer i la de treball. 

 

En aquells establiments o zones amb concentracions elevades de públic s'atendrà a les següents 

consideracions: 

 

 L'aforament màxim ha de permetre complir amb les mesures extraordinàries dictades per les 

autoritats sanitàries, concretament amb el requisit de distàncies de seguretat (2 m). 

 Quan sigui possible, es fomentarà l'habilitació de mecanismes de control d'accés a les entrades dels 

locals. Aquest control d'accés ha de garantir el compliment estricte de l'aforament màxim calculat 

per a aquesta situació extraordinària. 

 Quan sigui aplicable, s'establiran mesures per organitzar a les persones que romanguin a l'exterior 

de l'establiment tot esperant accedir-hi quan ho permeti l'aforament. Tot el públic, inclòs el que 

espera a l'exterior de l'establiment, ha de guardar rigorosament la distància de seguretat. 

 S'informarà clarament als usuaris / clients sobre les mesures organitzatives i sobre la seva obligació 

de cooperar en el compliment. 
 

7.1.3. Mesures  organizativas 

S'aborden en aquest apartat aquelles Mesures d'organització / regulació de l'activitat laboral que pugui 

suposar la prevenció de l'amuntegament a les instal.lacions: 

 S'han d'establir procediments de treball per reduir la durada, freqüència i intensitat de l'exposició a 

el risc, identificant operacions essencials i eliminant retardant la resta d'operacions. 

 Organitzar el treball de manera que es redueixi el nombre de treballadors exposats establint regles 

per evitar i reduir la freqüència i el tipus de contacte de persona a persona. 

o En la mesura del possible es disposarà una reincorporació gradual dels treballadors 

(essencials, determinats torns, els treballadors en teletreball els últims ...). 

 Utilització de teleconferències (àudio i vídeo): 

o Sempre que sigui possible ens ajudarà a evitar els viatges i desplaçaments per reunions i 

unit a el teletreball, ens permetrà mantenir una operativitat important dels nostres equips 

de treball des de casa. 

 Evitar les reunions presencials o amb un elevat nombre d'assistents presencials. 

 Quan no sigui possible, caldrà guardar la distribució d'ocupació per a les sales de reunions.Deben 

establecerse procedimientos de trabajo para reducir la duración, frecuencia e intensidad de la 

exposición al riesgo, identificando operaciones esenciales y eliminando retrasando el resto de 

operaciones. 
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 Contemplar possibilitats de redistribució de tasques. En la mesura del possible, reorganitzar els 

llocs de treball aplicant flexibilitat horària i / o plantejar torns esglaonats per a les entrades i 

sortides per reduir les concentracions de treballadors. 

o Flexibilització d'horaris. Amb ella, podem "regular" i prevenir: 

 Aglomeracions a l'hora de l'entrada a les instal·lacions. 

 Aglomeracions en els transports públics o col·lectius en "hores punta". 

 Riscos derivats de el moviment de persones en situacions de no control de la 

potencial contaminació i transmissió (encara hi ha risc) 

 Conciliació de la vida personal i familiar 

o Creació i modificació de torns. Amb aquesta mesura aconseguirem: 

 Poder distribuir als treballadors que acudeixin als nostres centres evitant la 

possibilitat d'aglomeració i amuntegament en els nostres locals i instal·lacions. 

 Millorar les condicions de mobilitat a les ciutats i en l'ús de transports públics i 

col·lectius. 

 Facilitar la conciliació de la vida familiar i personal. 

 S'evitaran els desplaçaments a zones declarades pel Ministeri de Sanitat amb risc important de 

contagi, així com les reunions amb persones que provinguin d'aquestes zones, utilitzant, en la 

mesura del possible s'utilitzaran mitjans informàtics, telemàtics ... En general seria recomanable 

evitar o reduir qualsevol tipus de viatge o desplaçament 

 S'establiran les Mesures organitzatives necessàries per garantir la continuïtat de l'activitat. Entre 

elles podrien trobar: 

 Mesures de flexibilització d'horaris, de reducció de nombre de treballadors presents a el 

mateix temps en els llocs de treball, eliminació de reunions o viatges no essencials, etc. 

 Mesures organitzatives necessàries davant possibles baixes de personal com a 

conseqüència de la pandèmia. S'identificaran els recursos humans disponibles i s'ha 

d'estimar una cadena de substitucions per als llocs essencials en la continuïtat de les 

tasques. 

 Sempre que això sigui possible, per les característiques de la tasca a desenvolupar i de la pròpia 

activitat laboral, haurà de facilitar-se el teletreball, el que ens ajudarà, no només a disminuir el 

nombre de persones presents a les nostres instal·lacions, sinó també a disminuir el risc per 

mobilitat i ús de transports públics o col·lectius. 

 

 Aprovisionament de EPI, especialment màscares quirúrgiques, màscares FPP2 i guants de protecció 

davant d'agents biològics (EN 374-5). (Veure Annex) 

 

o La forma òptima de prevenir la transmissió és utilitzar una combinació de totes les Mesures 

preventives, no només EPI. L'aplicació d'una combinació de Mesures de control pot proporcionar 

un grau addicional de protecció. 

o Pel que fa a la utilització de guants, ATENCIÓ a falsa sensació de seguretat que poden provocar si 

no s'utilitzen adequadament. 

 El guant de protecció és una mesura eficaç només si després de cada utilització es treu 

(seguint les normes incloses a el final d'aquest document) i es rebutja. Si es porta el guant 

de manera continuada cal prestar atenció a mentre es porta posat no tocar res més que 

superfícies i mai a altres persones, i després llençar-lo seguint les normes de retirada de 

guants i rentat de mans. 
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 Si s'utilitzen els guants en períodes prolongats tocant a diferents persones o instal·lacions i 

es porten guants, s'està aportant una falsa sensació de seguretat. Si s'ha tocat a un 

contagiat amb la mà, o una superfície contaminada, una vegada que els treballadors es 

rentin bé les mans, se soluciona el risc d'infecció. En canvi, si es toca amb un guant a 

aquesta persona o objecte infectat i es conserva posat, s'està difonent el virus per tots els 

llocs on es toqui després amb el guant o on es deixi dipositat, i cada vegada que el 

treballador s'ho posi i l'hi tregui es contaminarà. I és molt improbable que ningú pugui 

portar un guant durant una jornada laboral i no es toqui la cara amb ell posat. 

 Si no es disposa de guants en nombre suficient per poder canviar-los després de tocar a 

una persona o acabar una tasca, ofereix millor garantia tornar a incidir en el manteniment 

de les distàncies, organitzant les tasques perquè els treballadors puguin distanciar-2 

metres els uns dels altres , separant taules dels mostradors, senyalitzant terra amb cinta 

perquè es mantinguin les distàncies de seguretat, sol·licitant el pagament amb targeta per 

minimitzar el contacte, evitant el contacte amb altres persones ... I si s'utilitzen guants per 

a tota la jornada, han de rentar-se les mans amb la mateixa freqüència i intensitat que si 

no es portessin llocs. 

 

 Informació i formació sobre COVID-19 

o S'ha de garantir que tot el personal compta amb una informació i formació específica i 

actualitzada sobre les Mesures específiques que s'implantin. Es potenciarà l'ús de cartells i 

senyalització que fomenti les Mesures d'higiene i prevenció. És important subratllar la 

importància d'anar adaptant la informació i la formació en funció de les Mesures que vagi 

actualitzant el Ministeri de Sanitat, per la qual cosa es requereix un seguiment continu de les 

mateixes. 

o Informar sobre l'exposició el coronavirus (modes de transmissió, prevenció, ús de EPI i 

col·locació, personal especialment sensible, etc.). 

o Realitzar formació, preferentment ON-LINE, sobre l'exposició el Coronavirus (modes de 

transmissió, prevenció, ús de EPI i col·locació, personal especialment sensible, 

etc.).Información y formación sobre COVID-19 

 

 

 Una mesura complementària molt eficaç podria ser disposar en les àrees de treball de "vigilants de 

l'acompliment de normes" que romanguin en els centres vigilant i ajudant a mantenir aquestes 

Mesures.  
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 Desplaçaments als centres de treball 

 

o Durant els desplaçaments, sobretot si no podem respectar les distàncies de seguretat en 

transport públic, s'han d'utilitzar mascaretes. 

o Per al trasllat a les empreses s'hauran de dictar normes i Mesures de flexibilització dels 

horaris d'entrada i sortida perquè pugui evitar en la mesura del possible l'ús de transport 

públic (autobús, tramvia ...) en horaris en què sigui previsible una alta ocupació, el que 

impediria el manteniment de les distàncies de seguretat. 

o Transport en vehicles de fins a 9 places:Desplazamientos a los centros de trabajo 

 
 

 

 

 

 

 

 

o Quan per al transport s'utilitzin autobusos d'empresa, haurà de disposar de manera que 

s'ocupin els seients de manera que pugui assegurar-se el manteniment de les distàncies de 

seguretat entre els ocupants. 

 Hauria disposar d'una norma de desinfecció dels vehicles que s'apliqui després de 

cada un dels transports. 
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7.1.4. Mesures de prevenció de el risc de difusió de la 

contaminació  

 Mesures  de control d’acces: 

  

Es recomana que aquesta mesura es faci amb el consentiment dels representants dels treballadors 

i que es defineixin les persones concretes que la portaran a terme i a qui de l'empresa informaran. 

• Possibilitats de mesuraments de temperatura corporal a distància en les incorporacions 

als centres. Com una mesura complementària, no obligatòria ni absoluta, atès que no és 

necessària ni concloent (termòmetre sense contacte, escàners tèrmics, ...). 

• Realització prèvia i periòdica de test ràpids als treballadors, tal com s'ha indicat en 

l'apartat de control dela salut (valoració estat immunològic). Aquesta mesura és també 

complementària, i exigeix el manteniment de les normes d'higiene i allunyament, ja que el 

fet de sortir negatiu en aquesta prova indica que no la persona no està infectada en aquest 

just instant, però pot infectar als cinc minuts següents ... 

• Valoració de presència de símptomes generals o específics (qüestionari autoaplicat: 

presenta febre, tos o dificultat respiratòria) 

• En cas temperatura superior a 37,7 o presència de símptomes (febre, tos o dificultat 

respiratòria) s'actuarà com s'indica en l'apartat de Mesures davant la "sospita o activació" 

d'un possible cas. 

 

 

7.1.5. Mesures  de prevenció de risc i de danys derivats en 

persones de risc i especialment sensibles  

 S'ha d'informar els treballadors que es considera treballador personalment sensible i grups 

vulnerables per COVID-19 a les persones: amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, 

malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, 

càncer en fase de tractament actiu, embaràs i majors de 60 anys. 

 Qualsevol treballador que reuneixi alguna de les condicions anteriors ha de comunicar de forma 

immediata al seu responsable per a la seva valoració i que es puguin adoptar les Mesures 

preventives necessàries. 

 Quan sigui procedent, el servei sanitari de el servei de prevenció de riscos laborals durà a 

terme una avaluació individualitzada de el risc i de les tasques a realitzar per la persona 

treballadora, tenint en compte els factors de vulnerabilitat i especial sensibilitat de la 

persona treballadora. 

 Identificació de treballadors amb especial sensibilitat: Realització d'un estudi d'especial 

sensibilització o risc a la potencial exposició a la SARS-CoV-2 i de la situació immunitària 

enfront de la SARS-CoV-2 en el moment actual. L'empresa pot sol·licitar la valoració del 

personal que pugui ser especialment sensible per valorar i decidir la seva reincorporació a 

la feina. Després d'aquesta detecció l'empresa ha de decidir si es fa o no posterior estudi 

immunològic. 

 Aquesta actuació pot concloure a decidir que pot reincorporar-se al seu lloc, pot fer-ho 

amb determinades Mesures de protecció o no pot fer-ho. 
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 Les Mesures a aplicar en aquests casos, es derivaran de les característiques de la feina a fer i de la 

criticitat dels llocs de treball que ocupin aquest tipus de persones (necessitat de treball presencial o 

no). En qualsevol cas, les Mesures a aplicar per criteri de recomanació i possibilitats d'aplicabilitat 

són: 

• Teletreball complet: De manera prioritària i com a mesura a aplicar sempre que sigui 

possible. 

• Jornada de presència mixta: Amb reducció dels temps presencials a l'mínim possible i la resta 

de el temps teletreball, si fos necessària la presència en el lloc en alguns moments o per a 

algunes tasques. 

• Flexibilització: De l'horari de treball i fins i tot de el centre a què acudir en cas d'haver de fer-

ho en les instal·lacions de l'empresa, quan això sigui possible. 

• Retirada de la feina presencial: A persones sensibles que comencin amb símptomes 

potencials fins el seu control i ratificació de situació sanitària. 

• Facilitar, si amb les Mesures d'allunyament no fos suficient o no poguessin garantir-se, 

protecció respiratòria (Mascareta autofiltrant FFP2 o FFP3 UNE-EN149) i guants de protecció 

UNE-EN ISO 374-5 a persones vulnerables reconegudes. 
 

7.1.6. Mesures  d’actuación davant la sospita o activació d´un 

possible cas  

En la situació actual, se seguiran donant nous casos probables de COVID-19, per al que haurem de 

continuar aplicant una sèrie de Mesures, a més de les indicades anteriorment. 

 

 Cada treballador ha d'observar el seu propi estat de salut davant la possible aparició 

d'algun dels següents símptomes: febre, tos, sensació de febre alta, dificultat respiratòria, 

sensació de falta d'aire. En cas que presenti algun d'aquests símptomes, comunicar al seu 

immediat superior i si és possible no acudirà a la feina. 

 Cada centre de treball, independentment de la seva mida, ha de tenir el seu servei mèdic 

clarament identificat i format per poder intervenir amb rapidesa sobre el terreny, en 

col·laboració amb el sistema sanitari públic. 

 

Quan aparegui símptomes sospitosos de possible infecció com ara febre (superior a 37,7), tos o dificultat 

respiratòria, principalment, les Mesures a aplicar seran les següents: 

 

 Aïllament de el cas possible: 

• A la persona afectada es la posarà una màscara quirúrgica i se li portarà a una àrea 

d'aïllament destinada a aquesta finalitat. Si no es disposés d'aquesta àrea, perquè no hi hagués 

cap altra possibilitat, se li posarà en una àrea separat de les altres persones com a mínim amb 

una distància de dos metres. 

• En els dos casos, la persona acompanyant també haurà d'utilitzar una mascareta quirúrgica. 

 

 Mesures d'actuació, evacuació i aïllament: 

• Un cop adoptades les Mesures anteriors, es procedirà a contactar amb l'autoritat sanitària a 

través de l'112/061 / telèfons COVID-19 de les comunitats autònomes, segons el que estableix 

cada comunitat autònoma (veure Annex). 
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• Un cop evacuada la persona sospitosa d'estar infectada, es procedirà a la neteja de la zona 

de treball en la qual estigués treballant, especialment les superfícies de treball i les eines, estris 

o dispositius amb els que estigués treballant en aquest moment. Aquesta neteja es realitzarà 

amb una solució d'aigua amb lleixiu o amb draps de neteja amb solució hidroalcohòlica segons 

els casos i tipus de dispositiu. 

  

  

• Per «contacte estret» de casos possibles, probables o confirmats s'entén: 

 Qualsevol persona que hagi proporcionat cures mentre el cas presentava 

símptomes o convivents, familiars i persones que hagin estat en el mateix lloc que 

un cas mentre el cas presentava símptomes a una distància menor de 2 metres 

durant un temps de al menys 15 minuts. 

El servei sanitari de el servei de prevenció de riscos laborals, quan sigui procedent, serà 

l'encarregat d'establir els mecanismes per a la investigació i seguiment dels contactes estrets 

en l'àmbit de les seves competències, de forma coordinada amb les autoritats de salut pública. 

• Un cop informat, haurà de recollir informació sobre quines persones hagin pogut estar en 

contacte amb la persona que ha presentat símptomes i notificar d'això a l'autoritat sanitària. 

 

  Maneig dels contactes: 

 Contacte casual amb cas possible, probable o confirmat de COVID-19. Continuarà amb 

l'activitat laboral normal i es realitzarà vigilància passiva d'aparició de símptomes. 

 Contacte estret amb cas possible, probable o confirmat de COVID-19. Es retirarà la 

persona treballadora de l'activitat laboral i realitzarà quarantena domiciliària durant 14 

dies amb vigilància activa dels símptomes. 

 

 Mesures de seguiment i control: 

• L'autoritat sanitària, un cop analitzada la informació sobre la incidència, ha de 

determinar les Mesures d'actuació en cada cas, sent la primera d'elles una mesura 

d'aïllament que, segons les característiques de la situació, es acompanyés o no d'altres 

accions específiques que determinaran. 

 

7.1.7. Coordinació d'Activitats Empresarials amb contractes, 

subcontractes, clients, usuaris o altres persones presents al 

centre alienes a l'empresa  

 Haurà d'eliminar la presència de contractes, clients, visites, i qualsevols altres persones no 

imprescindibles per al manteniment de l'activitat. 

 Es propiciarà un intercanvi d'informació pel que fa a les normes de prevenció de la infecció 

semblant a què es realitza habitualment per al treball habitual. Han de proporcionar a les 

contractes i visites les normes existents en aquest centre per al control de la infecció, i demanar de 

les contractes les que vagin a aplicar els seus propis treballadors. 

 S'establiran pautes de coordinació amb Contractes i ETT pel que fa a les Mesures adoptades i 

avaluació de el risc de el personal afectat. 

 Es disposaran Mesures per mantenir una distància de al menys 2 metres entre les persones en 

totes les situacions, tant si es tracta de persones treballadores, com si es tracta de clients o usuaris. 
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 Porteria/recepció: 

• És un dels llocs amb més risc de contacte, i amb més risc de concentració a l'entrada i sortida. 

• Es lliurarà informació sobre les Mesures preventives adoptades en el pla de contingència de 

cada centre de treball, així com de les Mesures d'higiene personal a cada treballador de la 

porteria (mascareta, ulleres, hidrogels i mocadors), amb l'objecte de dificultar els contactes 

directes. 

• Estudiar la possibilitat d'eliminar provisionalment els torns a l'entrada i sortida dels 

treballadors. Si no és possible, col·locar abalisaments a terra que marquin les distàncies de 2 a 

respectar. 

• Idèntica mesura d'abalisament s'ha d'adoptar per a l'entrada de visites i contractes. 

• Col·locar safates o similars per intercanviar documentació que dificultin els contactes 

directes. 

• Eliminar o reduir els tràmits administratius (signatures d'entrada i sortida) que facilitin que no 

calgui intercanviar paper o bolígrafs 

• Definir una zona d'espera per a personal extern a l'empresa (transportistes, visites, etc.). 

 

7.1.8. Altres aspectes a considerar a la tornada a l´activitat  

A més de tot el que s'ha exposat en els apartats anteriors durant el desenvolupament de el present Pla, cal 

tenir també compte altres aspectes que poden condicionar el seu desenvolupament: 

 La Consulta i participació dels representants dels treballadors (Comitè de Seguretat i Salut, 

Delegats, ...) en aquells aspectes o Mesures que afecten directament d'alguna o altra 

manera als treballadors, com ara: controls de temperatura, realització de proves , 

lliurament equips protecció, modificació d'horaris o pauses ... 

 Handicap dels possibles diferents ritmes de tornada a l'activitat que poden condicionar el 

proveïment de determinats elements o materials (components, matèries primeres, ...) per 

part dels proveïdors. 

 Control, per part de les autoritats, dels desplaçaments en vehicles particulars, rutes 

d'empresa, ... limitacions (certificats mobilitat) 

 Viatges a l'estranger i limitacions, en cas de necessitat per a determinats processos o 

tasques de l'empresa. 

 Noves indicacions o pautes que es vagin establint des de les autoritats sanitàries i que 

poden condicionar determinades Mesures o proposar noves. 
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8. ESPECIFICACIONS PER A LA TORNADA A L’ACTIVITAT EN EL SECTOR 

INDUSTRIAL  

Tot i que el present pla contempla les activitats i Mesures fonamentals, pot ser necessari el 

desenvolupament de documentació específica relativa a processos o activitats concretes, relacionats amb 

el sector de l'empresa. 

A més per completar el present Pla, per si fos d'interès, a continuació s'indiquen les webs més rellevants a 

nivell nacional que reflecteixen informació s'actualitza en aquesta matèria: 

 

 www.quironprevencion.com 

 www.mscbs.gob.es 

 www.insst.es 

 http://www.mitramiss.gob.es/  

 También las de las diferentes Comunidades Autónomas. 

 
Encara que una part de el sector industrial, activitats de producció relacionades amb activitats o productes 

essencials, ha mantingut l'activitat, la gran majoria reprendrà progressivament després d'aquest període de 

permís retribuït recuperable. A continuació es reflecteixen alguns aspectes generals addicionals a la 

informació ia reflectida en el desenvolupament de el Pla: 

 El desplaçament a centre de treball es realitzarà preferentment de forma individual. En cas d'usar 

transport col·lectiu s'han de respectar les distàncies de seguretat i es recomana l'ús de mascareta. 

S'extremaran les Mesures de neteja i desinfecció sobretot en el transport col·lectiu. (Veure Annex) 

 S'establiran zones d'entrada i sortida a centre de treball diferenciades i senyalitzades 

adequadament per tal d'evitar encreuaments de persones. 

 S'evitaran sistemes de fitxatges per empremta dactilar, habilitant altres vies per evitar el contacte 

dels treballadors amb una mateixa superfície. 

 Quan en les instal·lacions industrials concorrin treballadors de diferents organitzacions que 

desenvolupin la seva activitat en el centre de treball, s'adoptaran les mateixes Mesures de 

seguretat per a tots treballadors independentment de l'empresa a la qual pertanyen. 

 Quan això no sigui possible i una mateixa via s'utilitzi per a tots dos sentits, es respectaran les 

distàncies de 2 metres quan els treballadors es trobin en les posicions més desfavorables 

(encreuament de treballadors en el mateix punt). Quan l'ample de la via ho permeti, es valorarà la 

instal·lació de mampares o altres elements de materials fàcils de netejar i desinfectar i que no 

entorpeixin la visibilitat per separar els sentits de circulació podent ser aquestes barreres 

discontínues per facilitar el canvi de sentit / accés a instal·lacions o estades annexes / mitjans 

d'extinció, etc. En el cas que aquests elements siguin transparents, estaran degudament 

senyalitzats, amb adhesius o bandes, per evitar cops. 

 Si es veiessin alterades, s'han d'establir, novament, les vies d'evacuació i les actuacions en cas 

emergència per adaptar-les a les Mesures implantades. 

 Romandran al centre de treball únicament aquells treballadors la presència física sigui estrictament 

necessària per a la producció industrial i l'activitat no pugui realitzar-se per via telemàtica. Es 

valorarà l'adopció d'opcions de treball mixtes per a aquelles activitats que no requereixin una 

presència contínua en el centre de treball. 

http://www.quironprevencion.com/
http://www.mscbs.gob.es/
http://www.insst.es/
http://www.mitramiss.gob.es/
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 Quan sigui possible, s'establiran torns de manera que es disminueixi a el mínim el nombre de 

treballadors que concorren en el centre de treball a el mateix temps. Es desinfectaran les 

instal·lacions entre els diferents torns. 

 Es calcularà l'aforament màxim de treballadors que poden concórrer a el mateix temps tenint en 

compte les dimensions de la planta i la disposició dels llocs de treball per garantir que es 

mantinguin 2 metres de distància entre els mateixos. Referent a això, quan sigui possible, es re-

organitzarà la distribució de les parades o es valorarà realitzar els ajustos necessaris (per exemple: 

variacions en la velocitat de la línia de producció) de manera que es mantinguin l'esmentada 

distància. 

 Quan l'anterior no resulti viable, es col·locaran mampares o altres elements físics de mat-rials fàcils 

de netejar i desinfectar i que no entorpeixin la visibilitat de treballador. En el cas que aquests 

elements siguin transparents, estaran degudament senyalitzats, amb adhesius o bandes, per evitar 

cops. 

 Quan s'hagin establert rotacions de persones entre diferents llocs dins d'un mateix torn, aquests es 

desinfectaran adequadament entre rotacions. 

 S'establiran torns per a l'ús de les zones comunes (menjador, lavabos, vestuaris, etc.) per garantir 

que puguin respectar les distàncies de seguretat en tot moment ha de desinfectar periòdicament, 

preferiblement entre usos. 

 Es recomana l'ús individualitzat d'eines i altres equips de treball han de desinfectar després de la 

seva utilització. Quan l'ús d'eines o altres equips no sigui exclusiu d'un sol treballador, es 

desinfectaran entre usos. 

 Es garantirà una ventilació adequada dels llocs de treball. 

 S'ha d'evitar l'accés de personal aliè a l'organització que no sigui essencial per al desenvolupament 

de l'activitat. 

 Es reduirà el nombre d'interaccions amb personal aliè a l'organització que hagi d'accedir a les 

instal·lacions per ser essencial per a la producció (Per exemple: subministradors de matèries 

primeres) adoptant Mesures organitzatives com ajustar la quantitat de comanda per disminuir el 

nombre de lliuraments, evitar la concurrència entre diferents subministradors, etc. 

 S'ha d'evitar el contacte amb el personal aliè a l'organització que hagi d'accedir a les instal·lacions 

per ser essencial per a la producció. Per exemple: els subministrats romandran en el vehicle 

mentre es realitza la descàrrega, la signatura d'l a recepció de l'material es realitzarà 

electrònicament, per telèfon, es mecanitzarà la descàrrega de material, etc. Quan això no sigui 

possible, es mantindran les distàncies de 2 metres entre persones. 

 Els treballadors han de cooperar en les Mesures preventives adoptades. 

 En general, no serà necessari l'ús d'EPI addicionals als requerits per l'activitat laboral. 

 Per a aquelles empreses que realitzen serveis industrials de manteniment i reparació s'aplicarà el 

Desenvolupament general de el Pla amb major incidència en els punts relacionats amb els 

treballadors que realitzin activitats fora de el centre i la Coordinació d'Activitats Empresarials. 

Incidir en la utilització d'EPI per a tasques en què no sigui possible mantenir la distància social 

recomanada, i a l'ús d'elements compartits. 
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9. SEGUIMENTO DEL PLA  

Per al desenvolupament de el Pla anàlisi, implantació de Mesures, seguiment, etc., l'empresa ha d'estudiar 

la designació d'una persona de la direcció, o d'una treballadora o treballador per realitzar la coordinació de 

les activitats excepcionals de prevenció durant la crisi de l'Covid -19, que sigui punt de referència per al 

conjunt de les i els treballadors de l'empresa. 

 

S'han de registrar totes les accions que es prenguin i tota la documentació que pugui generar-se: parts de 

neteja, controls externs de manteniment, albarans de serveis, baixes laborals ... 

 

10. VIGENCIA I ACTUALITZACIÓ DEL PLA 

El present document s'elabora en el moment en què l'estat d'alarma s'ha prorrogat pel Govern fins al 25 

d'abril, i el tancament de les empreses amb activitats no essencials fins al dia 9, amb la qual cosa, de no 

modificar-se les dates, seria previsible una volta parcial a l'activitat els dies 13 i 14 d'abril, en funció dels 

festius en cada comunitat autònoma. Aquesta tornada a l'activitat se sumarà addicionalment a les 

empreses essencials que mantenen la seva activitat en aquests moments. 

 

D'aquesta manera, és important apuntar que el contingut d'aquest document per retorn progressiu a la 

normalitat estarà CONDICIONAT PER LES PAUTES I RITMES QUE INDIQUIN LES AUTORITATS EN ELS DIES 

successius en relació amb el treball que mantenen les empreses amb activitats essencials en aquests 

moments i la previsible tornada a l'activitat, a l'almenys parcialment, de la resta en un futur pròxim. 

 

11. ACTUACIONS DESENVOLUPADES DE FORMA ESPECÍFICA PER 

COMERCIAL DE LA FORJA.  

 

A continuació s´especifiquen les actuacions desenvolupades per COMFORSA de forma específica en 

compliment del present Pla de de Reincorporació.  

 

Inclou les mesures ya implantades amb anterioritat i les dutes a posteriori.  
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12. Justificació del Compliment de les mesures proposades  

 

Basant-se l'anàlisi de la documentació facilitada s'informa de l'acompliment de les Mesures preventives / 

correctives 

 

MESURA PREVENTIVA / CORRECTIVA COMPLIMENT  

Informar als  treballadors  de que han de  reforçar les 
mesures d’higiene personal en tots  els àmbits de treball  i 
enfront a qualsevol  escenari  d’exposició. 

- Nota informativa 26/2/2020 difosa  a través dels canals 
Comunicat intern  / Watsapp / Taulells informatius  

Informar als  treballadors  de que han de  realitzar  
periòdicament una higiene de mans para la prevenció i 
control de la infecció. 

- Nota informativa 26/2/2020 difosa  a través dels canals 
Comunicat intern  / Watsapp / Taulells informatius  

- Comunicat intern  9/3/2020. –Instruccions de seguretat  
a través dels canals Comunicat intern  / Watsapp / 
Taulells informatius  

- Comunicat intern 26/3/2020 – Bones pràctiques. 
Recordatori mesures obligatòries per minimitzar els 
riscos difosa a través dels canals Comunicat intern / 
Whatsapp / Taulells informatius 

Informar els treballadors que han d'adoptar mesures 
d'higiene respiratòria: 
- A l'tossir o esternudar tapeu-vos la boca i nas amb la mà 
amb un mocador o, si no és possible, amb la màniga de 
l'avantbraç o la flexura de colze. 
- Després d'haver tossit o esternudat i abans de tocar-se la 
boca, el nas o els ulls, renteu-vos les mans de forma acurada 
amb aigua i sabó durant al menys 20 segons. Si no disposa 
d'aigua i sabó, utilitzeu solucions desinfectants amb alcohol 
per netejar-.  

- Nota informativa 26/2/2020 difosa  a través dels canals 
Comunicat intern  / Watsapp / Taulells informatius  

- Comunicat intern  9/3/2020 . –Instruccions de seguretat  
a través dels canals Comunicat intern  / Watsapp / 
Taulells informatius . 

- Cartell informatiu – ANNEX 8. 16/3/2020 
- Comunicat intern 26/3/2020 – Bones pràctiques. 

Recordatori mesures obligatòries per minimitzar els 
riscos difosa a través dels canals Comunicat intern / 
Whatsapp / Taulells informatius 

- Procés de pressa de temperatura a tots els treballadors 
que accedeixen a les instal.lacions a partir del 19/4/2020 

Informar els treballadors que han de mantenir les 
distàncies de seguretat amb tot el personal, evitar la 
salutació amb contacte directe. En el cas de persones amb 
símptomes d'infecció respiratòria mantenir una distància 
mínima de dos metres aproximadament. 

- Nota informativa 26/2/2020 difosa  a través dels canals 
Comunicat intern  / Watsapp / Taulells informatius  

- Comunicat intern  9/3/2020. –Instruccions de seguretat  
a través dels canals Comunicat intern  / Watsapp / 
Taulells informatius . 

- Comunicat intern  23/3/2020 – Distàncies de seguretat 
- Comunicat intern 26/3/2020 – Bones pràctiques. 

Recordatori mesures obligatòries per minimitzar els 
riscos difosa a través dels canals Comunicat intern / 
Whatsapp / Taulells informatius 

- Procés de pressa de temperatura a tots els treballadors 
que accedeixen a les instal.lacions a partir del 19/4/2020 

Disposar, en els llocs de treball , de dispensadors de sabó i 
de solució alcohòlica desinfectant en presentacions 
individuals. 

- Instrucció de seg. I salut 96.10 . Bones pràctiques en l’us 
de equipaments col·lectius. 

Disposar, en els llocs de treball , de caixes de mocadors 
d’un sòl us i contenidors per a la seva eliminació.  

- Instrucció de seg. I salut 96.10 . Bones pràctiques en l’ús 
d’equipaments col·lectius. 

Posar a disposició dels treballadors  les instruccions i 
normes de prevenció. 

 

- Nota informativa 26/2/2020 difosa  a través dels canals 
Comunicat intern  / Watsapp / Taulells informatius  

- Comunicat intern  9/3/2020 . –Instruccions de seguretat  
a través dels canals Comunicat intern  / Watsapp / 
Taulells informatius  

- Comunicat intern 26/3/2020 – Bones pràctiques. 
Recordatori mesures obligatòries per minimitzar els 
riscos difosa a través dels canals Comunicat intern / 
Whatsapp / Taulells informatius 

- Procés de pressa de temperatura a tots els treballadors 
que accedeixen a les instal.lacions a partir del 19/4/2020 
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Amb la Finalitat de reduir el risc d'exposició al nivell més 
Baix possible és Recomana adoptar Mesures de protecció 
col·lectiva o, si no, de protecció individual, quan l'exposició 
no pugui evitar-se per altres mitjans. 

- Nota informativa 26/2/2020 difosa  a través dels canals 
Comunicat intern  / Watsapp / Taulells informatius  

- Comunicat intern  9/3/2020 . –Instruccions de seguretat  
a través dels canals Comunicat intern  / Watsapp / 
Taulells informatius  

- Comunicat intern 26/3/2020 – Bones pràctiques. 
Recordatori mesures obligatòries per minimitzar els 
riscos difosa a través dels canals Comunicat intern / 
Whatsapp / Taulells informatius 

- Comunicat intern 14/4 – Instruccions d´us correcte de 
les màscares difosa a través dels canals Comunicat 
intern / Whatsapp / Taulells informatius 

- Comunicat intern 16/4 – Instruccions d´us correcte de 
guants difosa a través dels canals Comunicat intern / 
Whatsapp / Taulells informatius. 

- Lliurament a tot el personal de la fàbrica de 4 màscares 
reutilitzables.  

Evitar el contacte proper amb persones que mostren signes 
d'afecció respiratòria com tos i / o esternuts. Respectar els 
Distàncies establertes mínimes de 2 metres. 

- Nota informativa 26/2/2020 difosa  a través dels canals 
Comunicat intern  / Watsapp / Taulells informatius  

Observar el seu propi estat de salut Davant la possible 
aparició d'algun dels següents símptomes: febre, tos, 
sensació de febre alta, dificultat respiratòria, sensació de 
falta d'aire. En cas que present algun d'aquests símptomes, 
comuniqui-ho al seu immediat superior. 

- Cartell informatiu 13/3/2020. Difusió de telèfons de 
informació en cas d’urgència.  

- Instrucció de seg. I Salut. 96.7 – Minimitzar el risc  per 
infecció i contagio  

- Instrucció de seg. I Salut. 96.9 – Pistoles termogràfiques 
- Comunicat intern  19/3/2020. APP Oficial COVID19 CAT  
- Procés de pressa de temperatura a tots els treballadors 

que accedeixen a les instal.lacions a partir del 19/4/2020 

Reforçar la neteja i DESINFECCIÓ de LLOCS i equips de 
Treball. S'ha d'incrementar la periodicitat de la mateixa. 

- Instrucció de seg. I Salut. 96.8 – Àrees de descans, zona 
vending, menjador i altres zones comuns  

- Protocol COVID 19  - Neteja de lavabos, vestuaris, 
menjadors, entrades.  

- Adquisició i instal.lació de Catifes desinfectants 
20/4/2020 

Pel possible, evitar compartir material d'oficina, equips i 
eines (especialment a els casos en què no utilitzin guants). 

- Instrucció de seg. I salut 96.10 . Bones pràctiques en l’ús 
de equipaments col·lectius.  

Ventilar freqüentment a els diferents espais de centre de 
Treball, especialment zones comunes, sales de reunions, 
etc. Evitar la càrrega dels ambients. 

- Instrucció de seg. I Salut. 96.8 – Àrees de descans, zona 
vending, menjador i altres zones comuns  

Organitzar el Treball de manera que es redueixi el nombre 
de Treballadors exposats establint regles per evitar i reduir 
la freqüència i el tipus de contacte de persona a persona 
(teletreball, evitar viatges a LLOCS crítics, realitzar reunions 
per videoconferència, evitar reunions presencials 
innecessàries, etc. .). 

- - Comunicat intern 16.03.2020. - Comunicat de la 
direcció a través dels canals Comunicat intern / Watsapp 
/ taulells informatius 

-  Comunicat intern 16.03.2020 - Situació COMFORSA 
COVID 19 - Inclou: 

o La possibilitat que el personal d'oficines 
compacte seu horari per evitar desplaçaments. 

o La possibilitat que a els Treballadors que no 
puguin treballar s'adrecin a RRHH per 
gestionar la opcions existents en la base de la 
normativa vigent. 

- Comunicat intern 16.03.2020- Suspensió de campanya 
de reconeixements mèdics 

- Cartells prohibició d'accés a l'interior de les instal·lacions 
de COMFORSA 

- Comunicat intern 20.03.2020- Reorganització dels 
horaris de Treball per minimitzar el contacte entre 
Col·lectius. 
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En la mesura del possible, reorganitzar a els llocs de Treball 
aplicant flexibilitat horària i / o plantejar torns esglaonats 
per reduir les concentracions de Treballadors. 

- Comunicat intern 16.03.2020 - Situació COMFORSA 
COVID 19 - Inclou: 

o La possibilitat que el personal d'oficines 
compacte seu horari per evitar desplaçaments. 

o La possibilitat que a els Treballadors que no 
puguin treballar s'adrecin a RRHH per 
gestionar la opcions existents en la base de la 
normativa vigent. 

Possibilitat d'accés a teletreball amb caràcter temporal i 
extraordinari per al personal que pugui desenvolupar les 
seves funcions en aquesta modalitat. 

Informació facilitada per RRHH: 

- 20 persones en situació de jornada intensiva.  
- 9 persones en situació de permís retribuït.  
- 165 persones amb reducció a ½ hora per torn. 
- 7 persones en situació de 100 % de teletreball  
- 8 persones en situació de teletreball  parcial.  

S'evitarà a el màxim a els desplaçaments així com les 
reunions amb un elevat nombre d'assistents presencials. 

- Instrucció de seg. I Salut. 96.6 – Reunions internes  

S'evitaran a els desplaçaments a zones declarades per el 
Ministeri de Sanitat amb risc import davant de contagi, així 
com les reunions amb persones que provinguin d'aquestes 
zones, utilitzant, en la mesura del possible s'utilitzaran 
mitjans informàtics, telemàtics, ... 

- Comunicat intern  12/3/2020. –Instruccions de seguretat  
a través dels canals Comunicat intern  / Watsapp / 
Taulells informatius : Suspensió de viatges de treball . 
Suspensió de les visites de persones externes. 

Informar als Treballadors que no és Recomana viatjar a 
zones de risc llevat que sigui estrictament necessari. 

- Comunicat intern  12/3/2020. –Instruccions de seguretat  
a través dels canals Comunicat intern  / Watsapp / 
Taulells informatius : Suspensió de viatges de treball . 
Suspensió de les visites de persones externes. 

Informar als Treballadors sobre les patologies o condicions 
que els fan sensibles a l'exposició al coronavirus: 
hipertensió, processos de tipus cardiovascular, diabetis, 
patologies respiratòries cròniques, patologies de tipus 
immunitari i persones en tractament de càncer. 

Instrucció Seg. I Salut nº 96.11. Informació de patologies que 
augmenten  la sensibilitat al Coronavirus.  
Comunicat intern 14/4 – Instruccions d´us correcte de les 
màscares difosa a través dels canals Comunicat intern / 
Whatsapp / Taulells informatius. 
Comunicat intern 16/4 – Instruccions d´us correcte de guants 
difosa a través dels canals Comunicat intern / Whatsapp / 
Taulells informatius 
Realitzacio del seguiment del personal de Risc per part de 
EGARSAT.  
Lliurament a tot el personal de la fàbrica de 4 màscares 
reutilitzables. 

Qualsevol  treballador que reuneixi alguna de les 
condicions anteriors ha de comunicar de forma immediata 
al seu responsable per a la seva valoració i que es puguin 
adoptar els Mesures preventives necessàries. 

S'ha d'evitar l'exposició dels Treballadors que, en funció de 
les seves característiques personals o estat biològic 
conegut, a causa de patologies prèvies, medicació, 
trastorns immunitaris o embaràs, siguin considerats 
especialment sensibles a l'exposició a coronavirus 

Han de mantenir sempre una distància superior a 2 metres 
amb la resta de persones de centre de Treball i aplicar 
freqüentment els Mesures d'higiene personal. 

Facilitar baix demanda protecció respiratòria (Mascareta 
autofiltrant FFP2 o FFP3 UNE-EN149) i guants de protecció 
UNE-EN ISO374.5 a persones vulnerables reconegudes. 

Fomentar el teletreball entre aquest personal, sempre que 
sigui possible. 

Informar sobre l'exposició el coronavirus (modes de 
transmissió, prevenció, ús de EPI i col·locació, personal 
especialment sensible, etc.). 

Nota informativa 26/2/2020 difosa  a través dels canals 
Comunicat intern  / Watsapp / Taulells informatius  

Comunicat intern 14/4 – Instruccions d´us correcte de les 
màscares difosa a través dels canals Comunicat intern / 
Whatsapp / Taulells informatius 

Comunicat intern 16/4 – Instruccions d´us correcte de 
guants difosa a través dels canals Comunicat intern / 
Whatsapp / Taulells informatius 

Lliurament a tot el personal de la fàbrica de 4 màscares 
reutilitzables. 
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Realitzar formació, preferentment ON-LINE, sobre 
l'exposició el Coronavirus (modes de transmissió, 
prevenció, ús de EPI i col·locació, personal especialment 
sensible, etc.). 

- Comunicat intern  17/3/2020. Suspensió de la formació  
de Millora continua.  

Definir una zona d'espera per a personal extern a l'empresa 
(transportistes, visites, etc.). 

- Comunicat intern  12/3/2020. –Instruccions de seguretat  
a través dels canals Comunicat intern  / Watsapp / 
Taulells informatius : Suspensió de viatges de treball . 
Suspensió de les visites de persones externes. 

- Instrucció de seg. I Salut. 96.5 – Recepció material i 
altres COVID 19 

- Procés de pressa de temperatura a tots els treballadors 
que accedeixen a les instal.lacions a partir del 19/4/2020 

Tot el personal extern ha d'adoptar els Mesures 
preventives establertes en el centre de Treball. 

- Comunicat intern  12/3/2020. –Instruccions de seguretat  
a través dels canals Comunicat intern  / Watsapp / 
Taulells informatius : Suspensió de viatges de treball . 
Suspensió de les visites de persones externes. 

- Procés de pressa de temperatura a tots els treballadors 
que accedeixen a les instal.lacions a partir del 19/4/2020 

Si el personal extern prové d'àrees amb evidència de 
transmissió comunitària s'establiran els Mesures 
preventives establertes per les autoritats sanitàries. 

- Comunicat intern  12/3/2020. –Instruccions de seguretat  
a través dels canals Comunicat intern  / Watsapp / 
Taulells informatius : Suspensió de viatges de treball . 
Suspensió de les visites de persones externes. 

Quan es realitzin desplaçaments fora de el centre de 
Treball a altres empreses: 

- Mantenir la distància mínima de seguretat de 2 metres 
amb tot el personal. 

- Complir els Mesures preventives establertes al centre. 

- realitzar els Mesures d'higiene personal al sortir del centre 
de Treball. 

Si amb posterioritat a la visita a centre de Treball el titular 
ens comunica un cas probable o confirmat: 

- Informar el treballador i seguir a els protocols establerts 
per a la situació de contacte amb cas confirmat. 

- Comunicat intern  12/3/2020. –Instruccions de seguretat  
a través dels canals Comunicat intern  / Watsapp / 
Taulells informatius : Suspensió de viatges de treball . 
Suspensió de les visites de persones externes. 

-  
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13. Consideracions 

 

L'empresa ha donat resposta a les indicacions establertes per el servei de prevenció i es consideren que els 

mateixes s'ajusten adequadament a les disposicions tècniques actuals amb l'objecte de garantir la seguridad i 

salut dels Treballadors. 

L'empresa haurà de tenir en conte els canvis que el Ministeri de Sanitat s'estableixi en els Mesures propostes de 

prevenció i protecció davant el Coronavirus, basant-se l'evolució de el coneixement sobre la malaltia i la seva 

agent biològic causant. 

Quirón prevenció queda a la seva DISPOSICIÓ per QUALSEVOL consulta o aclariment que necessitin d'aquest 

informe i, en general, per QUALSEVOL tema relacionat amb la prevenció de riscos  laborals. 
 

GIRONA, A 20 ABRIL DE 2020 

 

Ruben Darío Parada Pérez  

Director de Oficina Girona de QUIRON PREVENCION 

Técnico en Prevenció de Risc s Laborales 
 

 


