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Notessobrelautilitzaciódeldocument 
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El document s'ha d'actualitzar de manera contínua en funció de nova informació.
D'aquí la importància de considerar la data de l'edició del document indicat en
l'encapçalatd
 ep
 àgina. 

Lainformaciócontingudaenaquestdocumenteslimitaexclusivamental'àmbitdela
prevenciód
 er iscoslaborals. 

Elserveideprevencióderiscoslaboralsatravésdelsseuscanalsdecontactehabituals
està a la seva disposició per assessorar-lo en la implantació d'aquest pla de
contingències. 
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1.

INTRODUCCIÓ 


Els coronavirus són una família de virus que causeninfeccióenelséssershumansien
una varietat d'animals. Es tracta d'una malaltia zoonòtica, el que significa que poden
transmetre's dels animals a l'home. Els coronavirus que afecten l'ésser humà (HCoV)
poden produir quadres clínics que van des del refredat comú amb patró estacional a
l'hivernfinsunsaltresmésgreuscomelsproduïtspelsvirusdelaSíndromeRespiratòria
AgudaGreu(perlessevessiglesenanglès,SARS)idelaSíndromeRespiratòriad'Orient
Pròxim( MERS-CoV)  

El 31 de gener de 2020 l'Organització Mundial de la Salut (OMS d'ara endavant) va
declarar l'Emergència de Salut Pública d'Importància Internacional (ESPII) pel nou
coronavirus2019,L'11defebrerdel2020,l'OrganitzacióMundialdelaSalutvaanunciar
elnomoficialdelamalaltiaqueestàcausantelbrotdelnoucoronavirus2019iquees
vaidentificarperprimeravegadaenWuhan,laXina.Elnoucoronavirushaestatbatejat
comSARS-CoV-2ilamalaltiaquedesencadenaesdenominaCOVID-19. L'11demarçde
2020l'OMSdeclaralaCOVID-19comapandèmia.AEspanya,el14demarçde2020,el
Consell de Ministres va aprovar el Reial decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es
declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19,sentpublicatelmateixdiaenelButlletíOficialdel'Estatientrantenvigoren
aquellm
 oment.  

Finsalmoment,esdesconeixlafontd'infeccióihihaincertesarespectealagravetatia
la capacitat detransmissió.Persimilitudambunsaltrescoronavirusconegutsespensa
que el SARS-CoV-2 es transmet principalment per les gotes respiratòries de més de 5
micresipelcontactedirecteamblessecrecionsdepersonesinfectades.S'estanvalorant
altres possibles vies de transmissió. El període d'incubació de la malaltia s'ha estimat
entre2i14dies.L'evidènciasobrelatransmissiódelvirusabansdelcomençamentdels
símptomesn
 os 'hap
 ogutv erificarfi
 nsa lad
 ata.  

Els símptomes descrits del COVID-19 són similars als de la grip comuna:febreifatiga,
acompanyatsdetossecai,enmoltscasos,dedispnea(dificultatperarespirar).També
ho són la secreció idegoteignasal,maldecollidecap,febre,aixícom,esgarrifancesi
malestar general. No obstant això,elssímptomesvarienencadaindividuipothaver-hi
personesinfectadesquefinsitotnopresentinsímptomes.Comsucceeixamblagrip,els
símptomes més greus es donen en persones majors i ensubjectesimmunodeprimitsi
ambmalaltiescròniquescomladiabetis,algunstipusdecànceroafeccionspulmonars.
ActualmentnoexisteixuntractamentespecíficenfrontdelCOVID-19,perlaqualcosala
millorm
 anerad
 ep
 revenirlam
 alaltiaé se vitarl'exposicióa lv irus. 

Lesrecomanacionsdel'autoritatsanitàriaindiquenlanecessitatquelesempresescreïn
un pla de contingències per a garantir el normal funcionament d'aquestes durant el
temps que duri la crisi. I recomanen mesures preventives, que són publicades i
actualitzades periòdicament pel Ministeri deSanitatiqueespodenconsultaralaseva
pàginaw
 eb:h
 ttps://www.mscbs.gob.es/ 
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2.

OBJECTIU 


En compliment del deure deproteccióestablertenlaLlei31/1995,de8denovembre,
de Prevenció de Riscos Laborals, l'empresa ha de garantir la seguretat i la salut del
personalalseuserveientotselsaspectesrelacionatsambeltreball,integrantl'activitat
preventivaia doptantlesm
 esuresn
 ecessàriesp
 era las evap
 rotecció. 

En aquest context, el present pla de contingència constitueix un compendi de les
mesures que l'empresa ha implantat i/o té previst adoptar per a afrontar l'alerta
sanitària provocada pel COVID-19, en funció de l'evolució de l'actual escenari i en
coherència amb la informació publicada pel Ministeri de Sanitat i la resta de les
autoritats competents. Aquest document formarà part del Pla de Prevenció deRiscos
Laborals de l'empresa, desenvoluparà i complementarà l'Avaluació de Riscos i la
Planificaciódel'ActivitatPreventivadetoteslesempresesqueconformenlaCorporació
delaU
 AB( d'arae ndavantl'empresa). 

Enaquestpladecontingènciesesdescriuenelspassosbàsicsquehadeseguirl'empresa
amb l'assessorament i suport d’ EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL
TRABAJO(EGARSAT)(d'araendavantserveideprevencióderiscoslaborals)perareduir
elr iscd
 'exposiciód
 elesp
 ersonest reballadoresa lC
 ovid19. 

- Crearunentornsaludableisegurenelcentredetreball,atravésdemesuresde
prevenció, higiene, control i promoció de la salut adaptades a les nostres
particularitats. 

- Evitare lr isc. Adopciód
 em
 esuresg eneralsp
 ere vitarl'exposiciói/op
 ropagació. 

- Avaluació del risc d'exposició de manera que permeti classificar a les persones
treballadores en 3 nivells (NR3 - exposicióderisc,NR2-exposiciódebaixrisci
NR1 - baixa probabilitat d'exposició) i d'aquesta manera graduar les mesures
preventivese nf unciód
 elr isca valuat. 

- Planificació de l'activitat preventiva i amb mesures preventives jerarquitzades:
Mesures de tipus organitzatiu, de protecció col·lectiva, de protecció individual,
formacióiinformació 

- Assegurar que l’activitat de l’empresa pot desenvolupar-se amb la major
normalitatp
 ossible. 

- Possibilitarlad
 eteccióp
 recoçd
 ec asosig estióa dequadad
 ’aquests. 
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3.

ÀMBITD'APLICACIÓ 


ElpladecontingènciaPRLdavantdelcoronavirusseràaplicablealconjuntdelpersonal
treballadorqueprestielsseusserveistantdinsdelscentresdetreballquecomposenla
CorporacióUAB(excepteFundacióHospitalClínicveterinari),aixícomlesparticularitats
del personal treballador que realitzin activitats fora d'aquests centres. També serà
aplicablealpersonaldelcentredetreballquedesenvolupalasevaactivitatentreballa
distància( teletreball). 

La descripció dels llocs de treball idescansdelcentredetreball,aixícomladescripció
detalladadelsllocsdetreballiprocessosdetreballdel'empresaesrecullenenelPlade
Prevenciód
 eR
 iscosL aboralsd
 el'empresa. 

Amb independència de l'anterior, en l'exercici de les seves activitats l'empresa
implantarà les mesures necessàries per a prevenir contagis entre el seu personal, els
seusclientsipersonaldelsseusclientsiqueaquestsadoptinmesuresd'actuaciódavant
l'alertas anitàriap
 elC
 OVID-19a t ravésd
 elac oordinaciód
 'activitatse mpresarials. 
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4.

COMISSIÓDESEGUIMENT 


Atenent als principis establerts en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, el
desenvolupament d'aquelles activitats de prevenció quegaranteixinunmajornivellde
protecció de la seguretat i salut dels treballadors, incloses les recomanadesenaquest
pla i esdevingudes de la situació excepcional que s’està produint en la societat, serà
responsabilitatd
 el'empresa. 

Per a això, i durant el desenvolupament i implantació del present Pla, emprarà els
recursos, tant econòmics i materialscomhumans,queconsiderinecessarisperatalfi.
En aquest sentit es podrà comptar amb l'organització/modalitat preventiva habitual o
qualsevola ltrer ecursq
 uec onsiderio
 portú. 

En compliment del seu deure de protecció, l'empresa constituirà una comissió de
seguiment del COVID-19, encarregada de dur a terme una anàlisi permanent de la
situació,centralitzarlainformacióicoordinarlaimplantaciódelesmesuresnecessàries
pere vitari/op
 reveniric ontrolare ventualsc ontagis. 

4.1. COMPOSICIÓ 

Els Comitès de Seguretat i Salut delaFundacióUAB,d’Escolad’IdiomesModernsCasa
Convalescència, SL, i el delegat de prevenció de Vila Universitària,SL,seranelsòrgans
encarregats deferlasupervisióiseguimentdelcomplimentdelesmesuresinclosesen
elp
 rotocol. 
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5.

AVALUACIÓDELRISCIPLANIFICACIÓDEL'ACTIVITATPREVENTIVA 


5.1. EVITARE LR
 ISC 

Per evitar el risc d’exposició i/o propagació s'hauran d'adoptar les mesures generals
contempladese ne lp
 unt8
 d
 'aquestd
 ocument. 


5.2. AVALUACIÓD
 ELR
 ISCD
 'EXPOSICIÓ 

D'acordambelqueesdisposaenelProcedimentperalsserveisdeprevencióderiscos
laborals davant de l'exposició al SARS-CoV-2 (COVID-19) de 08.04.2020 elaborat pel
Ministeri de Sanitat, en funció de la naturalesa de les activitats dutes a terme i els
mecanismesdetransmissiódelCOVID-19,s'estableixenelssegüentsnivellsderisc(Taula
1.E scenarisd
 er iscd
 'exposicióa lc oronavirusS ARS-CoV-2e nl'entornlaboral): 

- NR3 - Exposició de risc: aquelles situacionslaboralsenlesqualsespotproduir
un contacte estret amb un cas probable o confirmat d'infecció pel COVID-19,
simptomàtic. 
- NR2 - Exposició de baix risc: aquelles situacions laboralsenlesqualslarelació
quee sp
 uguit enira mbu
 nc asp
 robableo
 c onfirmatn
 oinclouc ontactee stret. 
- NR1-Baixaprobabilitatd'exposició:personalquenotéatenciódirectaalpúblic
o,silaté,esprodueixamésdedosmetresdedistància,odisposendemesures
dep
 roteccióc ol·lectivaq
 uee vitene lc ontacte( mamparad
 ev idre,e tc.) 

Per«contacteestret»decasospossibles,probablesoconfirmatss'enténeldefinitenel
Procedimentd
 ’actuacióe nfrontd
 ec asosd
 ’infeccióp
 eln
 ouc oronavirusS ARS-CoV-2: 

- Qualsevol persona que hagi proporcionat cura a un cas: personal sanitari o
sociosanitari que no han utilitzat mesures de protecció adequades, familiars o
personesq
 ueti
 nguinu
 na ltreti
 pusd
 ec ontactefí
 sics imilar. 

- Qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas a una distància 
inferiora2metres,sensemascaretaidurantuntempsacumulatde15minutsen
24hores.Pertaldeconcloureques’hamantingutunaproteccióadequada,s’ha
de valorar de forma rigorosa l’existència de mesures de proteccióduranttotel
tempsd
 ec ontacte.C
 alv alorart ambés ih
 as igute nu
 ne spait ancatip
 ocv entilat. 

Una persona treballadora pot veure's situada en un o més escenaris en funció de les
activitats que desenvolupi. A vegades el treball es realitza en les condicions que
corresponenaunsolescenarid'exposició,peròenaltreslapersonatreballadorapotfer
tasques diferents, i cadascuna d'elles podria enquadrar-se en diferents escenaris. A
cadascun dels escenaris li corresponen, alhora, diferents mesures de prevenció i
protecció. 
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Taula1
 .E scenarisd
 er iscd
 'exposicióa lc oronavirusS ARS-CoV-2e
 nl'entornlaboral 

NR3 
EXPOSICIÓD
 ER
 ISC 

NR2 
EXPOSICIÓD
 EB
 AIXR
 ISC 

NR1 
BAIXAP
 ROBABILITATD
 ’EXPOSICIÓ 


Personalsanitariassistencialino
assistencial que atén casos
sospitosos o confirmats de
COVID‐19. 

Situacionsenlesqualsnoespot
evitar el contacte estret en el
treball amb casos sospitosos o
confirmatsdeCOVID‐19.. 


Personal assistencial i no
assistencial que entra en zones
COVID,ilestasquesdelesquals
es realitzen mantenint la
distància de seguretat i sense
actuació directa sobre casos
sospitososoconfirmats. 

Personal
de
laboratori
responsable de les proves de
diagnòsticvirològic. 

Personal no sanitari que tingui
contacte amb material sanitari,
fomitesodeixallespossiblement
contaminades. 

Ajuda a domicili de contactes
asimptomàtics. 



Personalsanitariassistencialino
assistencial que desenvolupa la
sevaactivitatenàreesNOCOVID
amb les mesures de prevenció
adequades. 

Treballenàmbitnosanitariono
sociosanitariambprobabilitatde
contacte amb casos de
COVID‐19,
mantenint
la
distància de seguretat i sense
actuaciódirectasobreells.

REQUERIMENTS 
L'avaluació específica del risc d'exposició determinarà les mesures preventives a adoptar en cada
situacióconcreta. 


Engeneral,talcomestableixelMinisterideSanitatenelProcedimentd'actuacióperals
serveisdeprevencióderiscoslaboralsenfrontdel'exposicióalaCOVID-19,enfuncióde
la naturalesa de les activitats desenvolupades per les persones treballadores de la
Corporacióengeneralelriscd'exposicióhadeserconsideratsimilaralrisccomunitarii
classificar-se,p
 ert ant,c oma n
 ivelld
 er isc1
 ( NR1). 

Comareglageneralnomésenelsmomentsd'atencióaunpossiblecaspositiu(actuació
d'atenció d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb
COVID-19dinsdelcentre),potserconsideratnivellderisc2(NR2),ienaquestcasestà
indicatl'úsdemàscaraquirúrgicaperalapersonaquecomençaapresentarsímptomesi
màscaraF FP2p
 era lap
 ersonaq
 uel'atengui. 

Amb vista a les accions preventives que ha de dur a terme l'empresa davant del
COVID-19, des del punt de vista laboral cal distingir entrelescorresponentsaaquells
llocs de treball amb activitats que, per la seva pròpia naturalesa, l'exposició al
SARS-CoV-2 pugui constituir un risc professional, d'aquells altres en els quals la seva
presència en els centres de treball constitueix una situacióexcepcional,derivadadela
infecciód
 elp
 ersonalt reballadorp
 era ltresv iesd
 iferentsd
 elap
 rofessional. 
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A.

Avaluació de riscos en llocs de treball que no impliquen risc d'exposició
professionala lS ARS-CoV-2( COVID-19) 


Aquestgrupabarcaatoteslespersonestreballadoresque,enfunciódel'activitatenla
qual presten serveis, no resultad'aplicacióelReialdecret664/1997,sobrelaprotecció
del personal treballador contra els riscosrelacionatsambl'exposicióaagentsbiològics
duranteltreball,ique,amés,estrobenenunasituacióderiscperpossibleexposicióal
SARS-CoV-2. 

Enaquestsllocsenquènomésexcepcionalmentespodriaproduirelcontagidepersonal
treballador a l'empresa, l'empresariat ha d'adoptar obligatòriament aquelles mesures
preventives que, en la mesuradelpossible,evitinodisminueixinaquestrisc,iquehan
estata cordadesir ecomanadesp
 erlesA
 utoritatsS anitàries. 

L'avaluacióderiscosd'aquestsllocsescontemplaalataulaLlistatdellocsdetreballamb
indicació de l'escenari de risc d'exposició al coronavirus SARS-CoV-2enl'entornlaboral
dellocsdetreballambindicaciódesituacionsd'exposicióilesmesurespreventivesenel
punt5
 .4ip
 unt8
 . 




Taula. Llistat de llocs de treball ambindicaciódel'escenarideriscd'exposicióalcoronavirus
SARS-CoV-2enl'entornlaboral. 

NOTES 
Escenarisd
 er isc:
Equipsd
 ep
 rotecció:















1. Baixa probabilitat d'exposició, 2. Exposició de baix risc, 3.
Exposiciód
 er isc. 
1. Protecció respiratòria, 2. Guants, 3. Roba de protecció, 4.
Protecció ocular,5.Nonecessita:encasdenopodergarantir
la distància interpersonal de 1,5 metres, disposar de
mascaretah
 igiènicao
 q
 uirúrgica. 
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FUNDACIÓUNIVERSITATAUTÒNOMA–Centre:FUNDACIÓUABAPAC-VILA2 

ESCENARI DE EQUIPS
DE
RISC 
PROTECCIÓ 

LLOC 
DireccióiA
 dministració 

1 

5 





FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA – Centre: FUNDACIÓ UAB – CONVALESCÈNCIA
BARCELONA 

LLOC 

ESCENARID
 ER
 ISC 

DireccióiA
 dministració( Administració) 






1 


Responsabled
 eC
 entre/Logística 
Professorat 
DireccióiA
 dministració( StudyA
 broad) 

EQUIPS
PROTECCIÓ 

DE







5 



Equipc omercialO
 peratiuiR
 ecepció 
Equipc omercialO
 peratiuiR
 ecepció 


FUNDACIÓUNIVERSITATAUTÒNOMA–Centre:FUNDACIÓUABCOMPTABILITAT–VILA1 

ESCENARI DE EQUIPS
DE
RISC 
PROTECCIÓ 

LLOC 
DireccióiA
 dministració 

1 

5 
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FUNDACIÓUNIVERSITATAUTÒNOMA–Centre:FUNDACIÓUAB–EDIF.BLANCCERDANYOLA 

ESCENARI
RISC 

LLOC 
DireccióiA
 dministració( Direcció) 
Direcció i Administració (Direcció Jurídica i de
RecursosH
 umans) 
Bidell 

DE EQUIPS
DE
PROTECCIÓ 







1 

Professorat 







5 


Professorato
 nline 
DireccióiA
 dministració( Escoles) 
DireccióiA
 dministració( Gestióa cadèmica) 
DireccióiA
 dministració( Manteniment) 



FUNDACIÓUNIVERSITATAUTÒNOMA–Centre:FUNDACIÓUAB–EIXAMPLEARCELONA 

ESCENARI DE EQUIPS
DE
RISC 
PROTECCIÓ 

LLOC 
DireccióiA
 dministració 

1 


Professorat 

5 





FUNDACIÓUNIVERSITATAUTÒNOMA–Centre:PROMOCIÓ–VILA1 

ESCENARI DE EQUIPS
DE
RISC 
PROTECCIÓ 

LLOC 
DireccióiA
 dministració 

1 

5 
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FUNDACIÓUNIVERSITATAUTÒNOMA–Centre:FUNDACIÓUAB–TORREVILA-PUIG 

ESCENARI DE EQUIPS
DE
RISC 
PROTECCIÓ 

LLOC 
Conserge 

1 

5 





FUNDACIÓNWASSU–Centre:FUND.WASSU–CAMPUSUAB 

ESCENARI DE EQUIPS
DE
RISC 
PROTECCIÓ 

LLOC 
Direccióny A
 dministración 

1 

5 




VILAUNIVERSITÀRIA –Centre:VILAUNIVERSITÀRIA–EDIFICIBLANC 

LLOC 

ESCENARID
 ER
 ISC

DireccióiA
 dministració 
Informàtica 
PromocióE xterna 

EQUIPS
PROTECCIÓ 




1 


5 


1 

5 

DE





Tècnicm
 anteniment 
Atencióa lc lient 

Atencióa lc lient 
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VILAUNIVERSITÀRIA –Centre:VILAUNIVERSITÀRIA–VILA1 

LLOC 

ESCENARID
 ER
 ISC 

EQUIPS
PROTECCIÓ 

Socorrista 


1 


5 

Socorrista 


1 



5 


ResponsableM
 agatzem

DE




VILAUNIVERSITÀRIA –Centre:VILAUNIVERSITÀRIA–VILA2 

ESCENARI DE EQUIPS
DE
RISC 
PROTECCIÓ 

LLOC 
Governanta 


1 


Auxiliard
 es uporta G
 overnanta 


5 








FUNDACIÓ SALUT I ENVELLIMENT UAB – Centre: FUNDACIÓ SALUT I ENVELLIMENT-CONVAL.
BCN 

ESCENARI DE EQUIPS
DE
RISC 
PROTECCIÓ 

LLOC 
PersonalB
 ibliotecaP
 resencial 


1 

DireccióiA
 dministració 


5 
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ESCOLAD’IDIOMESMODERNSCASACONVALESCÈNCIASL–Centre:UABIDIOMESBCN 

ESCENARI DE EQUIPS
DE
RISC 
PROTECCIÓ 

LLOC 
Professorat 


1 

DireccióiA
 dministració 


5 





FUNDACIÓALUMNIUAB–Centre:AlumniLocalPlaçaCívica 

ESCENARI DE EQUIPS
DE
RISC 
PROTECCIÓ 

LLOC 
DireccióiA
 dministració 

1 

5 




FUNDACIÓAUTONOMASOLIDÀRIA–Centre:FAS-Àgora 

ESCENARI DE EQUIPS
DE
RISC 
PROTECCIÓ 

LLOC 
DireccióiA
 dministració 



1 


Monitorsdetransport 
Monitorstutors 



5 





FUNDACIÓAUTONOMASOLIDÀRIA–Centre:FAS-Local 

ESCENARI DE EQUIPS
DE
RISC 
PROTECCIÓ 

LLOC 
DireccióiA
 dministració 

1 

5 
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B.

Avaluació de riscos en llocs de treball en els quals existeix risc d'exposició
professionala lS ARS-CoV-2( COVID-19) 


Aquestgrupabarcaatoteslespersonestreballadoresque,enfunciódel'activitatenla
qualprestenserveis,resultad'aplicacióelReialdecret664/1997,ique,amés,estroben
enu
 nas ituaciód
 er iscp
 erp
 ossiblee xposicióa lS ARS-CoV-2. 

Noe
 xisteixenllocsd
 et reballa mbr iscd
 ’exposicióp
 rofesionala lS ARS-CoV2( COVID19)



5.3. LLOCSD
 ET REBALLE NM
 ODALITATA
 D
 ISTÀNCIA( TELETREBALL) 

La Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància en l'Article 15. Aplicació de la
normativapreventivaeneltreballadistànciaindicaque“Lespersonesquetreballena
distància tenen dret a una adequada protecció en matèria de seguretat i salut en el
treball,deconformitatambelques'estableixenlaLlei31/1995,de8denovembre,de
Prevenciód
 eR
 iscosL aborals,ilas evan
 ormativad
 ed
 esenvolupament.” 

L'Article 16. Avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva, recull que
“L'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva del treball a distància
haurandetenirencompteelsriscoscaracterísticsd'aquestamodalitatdetreball,posant
especial atenció en els factors psicosocials, ergonòmics i organitzatius. En particular,
haurà de tenir-seencompteladistribuciódelajornada,elstempsdedisponibilitatila
garantia dels descansos i desconnexions durant la jornada. L'avaluació de riscos
únicamenthad'arribaralazonahabilitadaperalaprestaciódeserveis,noestenent-sea
la resta de zones de l'habitatge o del lloc triat per al desenvolupament del treball a
distància.” 

L'empresa haurà d'obtenirtotalainformaciósobreelsriscosalsqualsestàexposadala
persona que treballa a distància mitjançant una metodologia que ofereixi confiança
respecte dels seus resultats, i preveure les mesures de protecció que resultin més
adequadesencadacas.Quanl'obtenciód'aquestainformacióexigíslavisitaperpartde
quitinguéscompetènciesenmatèriapreventivaalllocenelqual,conformealrecolliten
l'acord al qual es refereix l'article 7, es desenvolupa el treball a distància, haurà
d'emetre's informe escrit que justifiqui aquest extrem que es lliurarà a la persona
treballadora i a les delegades i delegats de prevenció. La referida visita requerirà, en
qualsevol cas, el permís delapersonatreballadora,detractar-sedelseudomiciliodel
d'una tercera persona física. De no concedir aquest permís, el desenvolupament de
l'activitat preventiva per part de l'empresa podrà efectuar-se sobre la base de la
determinació dels riscos que es deriven de la informació recaptada de la persona
treballadoras egonslesinstruccionsd
 els erveid
 ep
 revenció. 

El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries perfer
front a l'impacte econòmic isocialdelCOVID-19enelseuarticle5.Caràcterpreferent
del treball a distància contempla: Que les mesures excepcionals denaturalesalaboral
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que s'estableixen en la present norma tenen com a objectius prioritaris garantir que
l'activitatempresarialilesrelacionsdetreballesreprenguinambnormalitatdesprésde
las ituaciód
 'excepcionalitats anitària. 

En particular, s'establiran sistemes d'organització que permetin mantenirl'activitatper
mecanismes alternatius, particularment per mitjà del treball a distància, l'empresa ha
d’adoptar les mesures oportunes si això és tècnica iraonablementpossibleisil'esforç
d'adaptació necessari resulta proporcionat. Aquestes mesures alternatives,
particularment el treball a distància, hauran de ser prioritàries davant de la cessació
temporalo
 r educciód
 el'activitat. 

Amb l'objectiu de facilitar l'exercici de la modalitat de treball a distància en aquells
sectors, empreses o llocs de treball en les quals no estigués prevista fins al moment,
s'entendràcomplertal'obligaciód'efectuarl'avaluacióderiscos,enelstermesprevistos
en l'article 16 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de PrevenciódeRiscosLaborals,
amb caràcter excepcional, a través d'una autoavaluaciórealitzadavoluntàriamentper
lap
 ròpiap
 ersonat reballadora. 



5.4. PLANIFICACIÓD
 EL 'ACTIVITATP
 REVENTIVA( MESURESP
 REVENTIVES) 

Mesuresp
 reventivese specífiquesp
 era l’escenarid
 eB
 AIXAP
 ROBABILITATD
 ’EXPOSICIÓ: 

Mesureso
 rganitzatives 


Assegurar la implantació i el seguiment de mesures d'higiene en els centres de
treball. 
● Rentatf reqüentd
 em
 ans. 
● Assegurar l'existència de dispensadors de sabó líquid ipaperperaassecatde
mans. Quan no hi hagi possibilitat de rentada de mans amb aigua i sabó,
proporcionaru
 nd
 esinfectantd
 eb
 asea lcohòlica. 
● Assegurarl'existènciad
 ep
 apereresr ecobertesa mbb
 ossesd
 'escombraries. 
● Netejae
 xhaustivad
 eless uperfícies. 

En els espais enelsqualsexisteixiatencióalpúblic,semprequenosiguipossible
mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres cal fer ús de la mascareta
higiènica. 

Informar de les mesures preventives i limitar l'aforament d'accés a les
instal·lacions( númerom
 àxim,e ntradad
 'une nu
 n,fi
 less eparades,e tc.). 

Limitare lc ontactep
 resencialic araa c ara:t reballp
 ert elèfon,t eletreball,e tc.

Dep
 roteccióc ol·lectiva 


Entasquesd’atencióalpúblic,valorarlanecessitatd’implantarbarreresfísiquesde
separació quan no es pugui mantenir la distància de 1,5 metres: ús d'intèrfons,
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finestretes,mamparesdemetacrilat,cortinestransparents,etc. quannoespugui
mantenirlad
 istànciad
 e1
 ,5m
 etres. 

Delimitacióim
 antenimentd
 ed
 istànciae nm
 ostradors,fi
 nestretesd
 'atenció,e tc. 

Dep
 roteccióindividual 


Noésnecessaril'úsd'EPI.Noobstantaixò,encertessituacionscomaralafaltade
cooperació d'una persona simptomàtica o no garantir el 1,5 metres de
distanciament,s 'indicaràlau
 tilitzaciód
 eprotecciór espiratòria. 

Formacióiinformació 


Donarinstruccionsp
 err entar-selesm
 ansa dequadament. 

Difondrer ecomanacionsp
 erp
 revenire lc oronavirus. 

Col·locaciód
 'informacióv isual( cartells,f ullets,e tc.)e nllocse stratègics. 



Les mesures preventives generals a adoptar en tots els escenarisderiscd'exposicióal
coronavirusSARS-CoV-2enl'entornlaboralesrecullenenelpunt8.Lainformaciósobre
else quipsd
 ep
 roteccióe sr eculle nl'annex1
 iannex2
 . 


5.5. CONTROL 

Establir els mecanismes que assegurin l'actualització de l'avaluació de riscos,
especialmentreferentalaclassificaciódelpersonaltreballadorsegonselnivellderisci
l'aplicaciódelesmesurespreventivescorresponents,informantdequalsevolcanvienla
realitzaciód
 et asquesd
 elp
 ersonalt reballadora ls erveid
 ep
 revenciód
 er iscoslaborals. 

Actualitzar i difondre si fos necessarilesmesuresd'emergènciadelscentresdetreball,
teninte nc omptelas ituacióa ctual. 

Establir un procediment específic per al manteniment de les comunicacions entre els
diferentsn
 ivellsjeràrquicsd
 el'empresae nlas ituacióa ctual. 
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6.

PROTOCOLGENERALD'ACTUACIÓ 


Sobre la base de la informació publicada pel Ministeri de Sanitat i la resta de les
autoritatscompetents,elpresentprotocolreculllesactuacionsnecessàriesperafrontar
l'epidèmia sanitàriapelCOVID-19diferencianttrespossiblesescenaris,d'acordambels
diferentsnivellsd'alertaprevistosaEspanyaenfunciódelaprocedènciailamanerade
transmissiód
 elsc ontagis. 

ESCENARI1

CONTENCIÓ 

ESCENARI2

MITIGACIÓ 

ESCENARI3

GENERALITZACIÓ 

Sense
mesures Mesures específiques i Mesures específiques i
específiques i en absència casos dins d'un risc casosm
 ése nllà 
dec asosc onfirmats 
raonable 
d'unr iscr aonable 

Les actuacions descrites en cadascun dels escenaris no generen cap dret, ni
constitueixen una llista tancada, podent-se aplicar immediata o progressivament, amb
abast general o particular, en tot o en part, i de manera independent a l'eventual
adopció de mesures addicionals no expressament incloses en aquells, en estreta
coordinació amb el Ministeri de Sanitat i la resta d'autoritats competents, tenint en
comptel'evoluciód
 el'epidèmiailas evaincidènciae nl'empresa. 

6.1. ESCENARI1
 :C
 ONTENCIÓ 

A)D
 ESCRIPCIÓ 

Sense adopció de mesures específiques perlesautoritatscompetentsienabsènciade
casosd
 ec ontagic onfirmatse ne lp
 ersonalt reballadord
 el'empresa. 

B)A
 CTUACIONS 
●
Informació sobre mesures higièniques (rentat freqüent de mans,contactesocial,
ventilació,e tc.). 
●
Posadaadisposiciódematerialhigiènici,enelseucas,adopciódepautesdecura
específiques. 
●
Reforç de la neteja i eventual desinfecció de centres de treball, superfícies i
objectes. 
●
Mesuresd'incrementdelaventilaciónaturaliforçada,dirigidesaelevarelsnivells
der enovaciód
 el'airea l'interiord
 else dificis. 
●
Restricciód
 ev iatgesa lesz onesm
 ésa fectades. 
●
Valoració per part delserveisanitaridelserveideprevencióderiscoslaboralsde
les situacions del personal considerat “especialment sensible”ieventualadopció
dem
 esuresp
 reventivesa ddicionals. 
●
De manera extraordinària, implantació del teletreball sempre que sigui possible
desdelpropidomicilienels14diessegüentsalretorndeleszonesmésafectades
per part del personal treballador de l'empresa i/o els familiars amb els qui
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convisquin, quan aquest retorn s'hagi produït en els 15 dies anteriors (prèvia
justificació documental i/o declaració responsable) i amb independència de la
inexistènciad
 es ímptomes. 


6.2. ESCENARI2
 :M
 ITIGACIÓ 

A)D
 ESCRIPCIÓ 
Amb adopció de mesures específiques per les autoritats competents, havent-se
confirmat casos de contagi entre el personal treballador de l'empresa, fins al
percentatge considerat com a risc raonable, en coordinació amb els responsables de
SalutP
 ública. 

B)A
 CTUACIONS 
●
Ampliació dels programes de teletreball vigents sempre que siguipossibleatots
elsd
 iesd
 elas etmana. 
●
Excepcionalment, implantació de programes de teletreball en aquells
Departaments, Serveis i Àrees on l'activitat resulti compatible amb aquesta
modalitatd
 ep
 restaciólaboral. 
●
EstablimentdetornsenaquellsDepartaments,ServeisiÀreesonlaprestaciósigui
essencialmentpresencial,garantintentotcasmesureseficacesdeprotecciódela
seguretatis alutd
 elp
 ersonala fectat. 
●
Suspensió sempre que sigui possible de desplaçaments fora dels centres per
motiuslaborals. 
●
Limitaciódereunionsdetreball,promoventl'úsdemitjanstècnicsdecomunicació
ad
 istànciaie lc orreue lectrònic. 
●
Anul·lació de jornades o cursos de formació programats en els centres de
l'empresa. 

6.3. ESCENARI3
 :G
 ENERALITZACIÓ 

A)D
 ESCRIPCIÓ 
Amb adopció de mesures específiques per les autoritats competents, havent-se
confirmat casos de contagi massiu i descontrolat entre el personal de l'empresa que
superin el percentatge considerat com a risc raonable, en coordinació amb els
responsablesd
 eS alutP
 ública. 

B)A
 CTUACIONS 
●
Cessamenttemporaldel'activitatlaboralpresencialiatenciódeserveisessencials
ad
 istància. 
●
EstablimentdetornsenaquellsDepartaments,ServeisiÀreesonlaprestaciósigui
essencialment presencialielseufuncionamentresultiimprescindible,promovent
de manera prioritària la seva cobertura voluntària, garantint en tot cas mesures
eficacesd
 ep
 rotecciód
 elas eguretatis alutd
 elp
 ersonala fectat.
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7.

PROCEDIMENTSD'ACTUACIÓESPECÍFICS 


En paral·lel al protocol general d'actuació, l'empresa ha establert procediments
específics dirigits a atendre les diferents situacions que puguin afectar el personal
treballador,e nf unciód
 el'evoluciód
 el'alertas anitàriap
 elC
 OVID-19. 

Aa queste fecte,h
 aurand
 et enir-see nc ompteless egüentsc onsideracionsg enerals: 

- L'accés a la informació mèdica de caràcter personal es limitarà al personal
sanitari del departamentdemedicinadelserveideprevencióderiscoslaborals,
que informarà a l'empresa únicament de les conclusions que es derivin de les
actuacions dutes a terme, a fi que pugui desenvolupar correctament les seves
funcionse nm
 atèriap
 reventiva. 

- El diagnòstic, el tractament mèdic i l'emissió dels corresponents comunicats
mèdics de baixa, confirmació i alta corresponen al respectiu Sistema Públic de
Salut.Encapcas,aquestesactuacionsesdesenvoluparanperelserveisanitaridel
serveid
 ep
 revenciód
 er iscoslaboralsn
 ip
 elss erveism
 èdicsd
 elam
 útua. 

- Amb independència de l'anterior, el servei sanitari del servei de prevenció de
riscos laborals col·laborarà amb el Sistema Públic de Salut, en particular, en la
gestió dels processos d'incapacitat temporal, l'estudi i maneig de contactes ila
protecciód
 elp
 ersonale specialments ensible. 

- La definició del cas i les àrees de transmissió poden canviar en funció de
l'evoluciódel'epidèmia,resultantfonamentalaaquestsefectestenirencompte
semprel'últimainformacióo
 ficiald
 isponiblee nlaw
 ebd
 elM
 inisterid
 eS anitat. 


7.1. CONFIRMACIÓD
 'INFECCIÓP
 ERC
 OVID-19 

Esc onsiderac asc onfirmata mbinfeccióa ctiva: 
- Persona que compleix criteri clínicdecassospitósambTAR,PCRoaltratècnica
moleculare quivalent( Amplificacióm
 itjançantt ranscripció( TMA)p
 ositiva. 
- Persona asimptomàtica amb PCR o TAR positiu sempre que la persona no hagi
passatlainfeccióe ne ls9
 0d
 iesp
 revis. 

Esc onsiderac asc onfirmata mbinfecciór esolta: 
- Persona asimptomàtica no vacunada en què s'ha descartat infecció activa amb
resultat positiu d'IgG per serologia d'alt rendiment capaç de diferenciar entre
resposta immune per infecció natural o per vacunació realitzatenunapersona
asimptomàtican
 ov acunada 
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Elp
 ersonald
 el'empresaa lq
 uals elih
 agic onfirmatlas evainfeccióp
 erC
 OVID-19h
 ad
 e: 

● Informar alapersonaresponsabledeprevencióderiscoslaboralsdel'empresa,
perferpossibleelseuregistreal'efectedeseguiment,aixícom,enelseucas,la
coordinacióambelSistemaPúblicdeSalut,atravésdelserveisanitaridelservei
de prevenció de riscos laborals segons el procediment establert peraquest,en
relacióamblagestiódelsprocessosd'incapacitattemporalil'estudiimaneigde
contactes. 
● Contactarambelserveisanitaridelserveideprevencióderiscoslaboralssegons
el procediment establert per aquest que, quan sigui necessari, a la vista de la
informació aportada, acreditarà la indicació d'incapacitat temporal emplenanti
remetent als Serveis d'Atenció Primària el model d'informe establert pel
Ministerid
 eS anitate nc adam
 oment. 
● L'empresa haurà d'informar assegurant la confidencialitat de les dades de la
persona amb confirmació d'infecció per Covid-19 com a positiu a tots els
possibles contactes d'aquesta persona a nivell intern i en cas d'haver estat en
prestantserveisencentresdetreballaliensal'empresa,esprocediràainformar
elsr esponsableso
 p
 ersonesd
 ec ontacted
 'aquestsc entresa liensa l'empresa. 


7.2. SOSPITAD
 'INFECCIÓP
 ERC
 OVID-19 

Segonslad
 efiniciód
 ec asa ctual,e sc onsidera: 

Cas sospitós: qualsevol persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda
d'aparició sobtada de qualsevol gravetat que cursa, entre d'altres, amb febre, tos o
sensació de manca d'aire. Altres símptomescoml’odinofàgia,anòsmia,agèusia,dolors
musculars,diarrees,dolortoràcicocefalees,entred'altres,podenserconsideratstambé
símptomesdesospitad'infeccióperSARSCoV-2segonscritericlínic.LavariantDeltadels
SARS-CoV-2s’associaasímptomesclínicsmenysdescritsanteriorment,semblantsalsdel
refredat comú: rinorrea, congestió nasal, esternuts i cefalees.Finsaobtenirelresultat
delaP
 CRo
 d
 elT AR. 
Si el cas va presentar una prova diagnòstica d’infecció activa fa més de 90 dies, es
considerariau
 nc ass ospitósd
 er einfecció. 

Atotcassospitósd'infecciópelSARS-CoV-2selihadefertanaviatcomsiguipossibleun
test ràpid antigènic (TAR) sempre que la simptomatologia sigui recent, de 5 dies o
menys.S ih
 anp
 assatm
 ésd
 e5
 d
 iesd
 esd
 el’inicid
 elac línica,s ’had
 ef eru
 naP
 CR. 
Silaprovaresultapositivaesclassificaràcomacasconfirmat.Silaprovaresultanegativa
ih
 ih
 aa ltas ospitac línicad
 eC
 OVID-19: 
- Sis ’haviaf etu
 nT AR:e sr ealitzaràu
 naP
 CRa mbm
 ostran
 asofaríngia. 
- Sis’haviafetunaPCR:esrepetiràlaPCRpreferiblementabansdelesprimeresles
48h
 orest ambéa mbm
 ostran
 asofaríngia 
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Consideracionse
 specialsd
 avantC
 asoss ospitosos: 
- Segons la informació existent en el moment actual, les persones amb
simptomatologia compatible amb COVID-19 que hagin tingut una infecció
confirmada pel SARS-CoV-2 durant els 90 dies anteriors, en general no són
consideradescomacasossospitososdenou.Noobstantaixò,degutal’existència
de noves variants diferents a la Delta que predomina actualment, en casos en
què la clínica sigui suggestiva o hi hagi un vincle epidemiològic amb un cas
confirmat infectat per una nova variant, aquestes persones poden ser
consideradesd
 en
 ouc oma c ass ospitós. 
- Els casos confirmats al principi delapandèmiaúnicamentmitjançanttècniques
serològiquesdediagnòsticràpidhaurandeserconsideratscomcasossospitosos
de nou si compleixen els criteris clínics de cas sospitós i, si es confirma el
diagnòstic,e sn
 otificarienc omc asosn
 ous. 

Les persones que poguessin trobar-se en aquest grup hauran de tenir en compte el
següent: 

- Siestrobessinenuncentredetreballdel'empresa,haurand'evitaralmàximel
seucontacteambaltrespersonesiinformarimmediatamentelserveisanitaridel
serveideprevencióderiscoslaboralssegonselprocedimentestablertperaquest
perr ebrel’atención
 ecessàriai,s ie scau,s erd
 erivadesa lS istemaP
 úblicd
 eS alut. 

- Siestrobessinforadelscentresdetreballdel'empresa,haurand'evitaralmàxim
elseucontacteambaltrespersones(autoaïllamentdomiciliari)icontactarambel
Sistema Públic de Salut de la comunitat autònoma on es trobi, seguint les
instruccions que, en el seu cas, li siguin remeses. Consultar annex Llistat de
telèfonsd
 'informació. 

- En tots dos casos hauran de contactar amb el servei sanitari del servei de
prevencióderiscoslaboralssegonselprocedimentestablertperaquestque,ala
vista de la informació aportada, acreditarà la indicació d'incapacitat temporal
emplenant i remetent als Serveis d'Atenció Primària el model establert pel
Ministerid
 eS anitata c adam
 oment. 

EnelmomentqueesnotifiquiperpartdelapersonatreballadoraalaDireccióJurídicai
de RecursosHumanslasevasospitad’infecció,esfaràunprimerrastreigdelspossibles
contactes estrets que hagin compartit espai de manera continuada amb la persona
sospitosai,finsal’esperaderesultatsdelaprovadiagnòstica,aaquestespersonesse’ls
notificarà que facin aïllament preventiu i teletreball. Cas que es confirmi la infecció,
els/les companys/es contactes estrets, tot i que donin negatiuenlesprovesqueelshi
realitzin, haurandemantenirlasituaciódeteletreballdurantelperíodedequarantena
quee stiguie stablertp
 erlesa utoritatss anitàries. 
A la resta de contactes casuals de la persona sospita, se'ls informarà de la sospita
d'infecció. 
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Quan en aquests casos, desprésderealitzarelcorresponenttestdiagnòstic,elSistema
Públic de Salut confirmi la infecció per COVID-19, elpersonaltreballadordel'empresa
afectat haurà d'informar immediatament a la persona responsable de prevenció de
riscoslaboralsd
 el'empresa,q
 uep
 rocediràe ne lst ermesd
 escritse nl'APARTAT7
 .1. 



7.3. CONTACTES ESTRETS AMB CASOS POSSIBLES, PROBABLES O CONFIRMATS DE
COVID-19 

L'estudi i seguiment dels contactes estrets té com a objectiu realitzar un diagnòstic
primerenc en els contactes estrets que iniciïn símptomes i evitar la transmissió en
períodea simptomàticip
 aucisintomático. 

Segons el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus
SARS-CoV-2e sc onsiderac ontactee
 stret: 

- Qualsevolpersonaquehagiestatenelmateixllocqueuncasaunadistància<2
metres,sensemascaretaidurantuntempsacumulatdemésde15minutsen24
hores 

- Qualsevol persona que hagi proporcionat cura a un cas: personal sanitari o
sociosanitari que no han utilitzat mesures de protecció adequades, familiars o
personesq
 ueti
 nguinu
 na ltreti
 pusd
 ec ontactefí
 sics imilar. 

Consideracionse
 specials: 

Per tal de concloure que s’ha mantingut una protecció adequada, s’ha de valorar de
formarigorosal’existènciademesuresdeproteccióduranttoteltempsdecontacte.Cal
valorar també si ha sigut en un espai tancat i poc ventilat. Els Serveis de Vigilància
epidemiològica (SVE) poden ampliar la definició de contacte estret atenent a les
condicionsd
 elc ontacte. 

Enelmomentactualiperacordconsensuatenelmarcdelaponènciad’alertesestatal,
no es recomana fer estudi de contactes en viatgers i, per tant, no es consideren
contactesestretselscontactesenavions,trensoaltresmitjansdetransportterrestrede
llarg recorregut excepte en les situacions en les que els SVE sospitin unanovavariant
víricaiq
 uec alguie lr astreige xhaustiud
 ec ontactes,o
 e ne lc ontextd
 ’unb
 rote pidèmic. 

Es consideraran com a Contactes No Estrets (CNE) les persones que hagin tingut
contacte amb un cas confirmat però sensecomplirelssupòsitsd’exposiciódefinitsper
considerar-los estrets. En aquests contactes no estrets es podran fer recomanacions
generalsdedetecciódesimptomatologiacompatibleambCOVID-19peròengeneralno
caldrà la realització d’actuacions addicionals com són la realització de proves, de
quarantena o de baixa laboral excepte en el casdequeelsSVEhorecomanendinsde
l’estudid
 ’unb
 rot. 
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Els contactes estrets correctament vacunats estan exemptes de realitzar quarantena
peròn
 od
 elar ealitzaciód
 ep
 roves. 

Recomanacionsg eneralsr eferentsa l’a ctuacióe
 nc ontactese
 strets: 
- La PCR als contactes estrets s'hauria deprogramaridealmententreel4tiel6è
diad
 esd
 elad
 atad
 ed
 arrerc ontactea mbe lc asc onfirmat. 
- Els contactes estrets asimptomàtics correctament vacunats o que ja han tingut
unainfeccióperSARS-CoV-2confirmadaals6mesosanteriors,estanexemptsde
fer quarantena però se’ls recomana igualment la realització d’una prova PCR
entree l4
 tie l6
 èd
 iad
 esd
 elad
 atad
 eld
 arrerc ontactea mbe lc asc onfirmat. 
- Els contactes estrets asimptomàtics no vacunats, els vacunats amb pauta
incomplertaielsquenohantingutunainfeccióperSARS-CoV-2confirmadaals6
mesosanteriors,haurandefer-selaPCRentreel4tiel6èdiadesdeladatadel
darrerc ontactea mbe lc asc onfirmatir ealitzarq
 uarantenad
 e1
 0d
 ies. 

Un resultat positiu en unindividuasimptomàticenaquestcontextial’igualqueenun
simptomàtic,e lc onverteixe nu
 nc asc onfirmat. 

Sielresultatdelaprovaésnegatiu,elcontacteestretquenoestacorrectamentvacunat
nihapassatlamalaltiaenelsdarrers6mesos,hauràdeferigualmentquarantenade10
dies des de l'últim contacte amb el cas perquè pot estar infectat i desenvolupar
símptomes de la malaltia més endavant. Al finalitzar aquest període podrà
reincorporar-se a la seva rutina habitual sense necessitat de més proves però cal
extremarlesmesuresdeprecauciófinseldia14desprésdel'últimdiadecontacteamb
elc asp
 ositiu. 

El període a considerar per la cerca de contactes estrets és des de 48horesabansde
l'inici de símptomes del cas positiu fins al momentenquèelcasésaïllat.Enelscasos
asimptomàtics confirmatsperPCR,elscontactesesbuscarándesde48horesdesdela
datad
 ’obtenciód
 elam
 ostra. 

Lesa ctuacionsa r ealitzars obree lsc ontactese stretss eranless egüents: 

- Vigilància passiva i quarantena durant els 10 dies posteriors a l'últim contacte
ambu
 nc asp
 ositiua mbindependènciad
 elr esultatd
 elesp
 rovesr ealitzades. 
- Laquarantenafinalitzaràals10diessemprequeelscontactesestretsromanguin
asimptomàtics. Si durant aquest període presentessin símptomes deCOVID-19,
haurien de realitzar-se la corresponent prova diagnòstica i en cas de tenir un
resultat positiu, passarien considerar-se com nous casos. En cas de resultat
positiu, caldria iniciaraïllament,comptant10diesdesdel'inicidelssímptomes,
ambindependènciad
 elsd
 iesd
 eq
 uarantenar ealitzatsa nteriorment. 
- Es recomana de manera general a tots els col·lectius, mantenir una prudència
especialentreelsdies10i14,portantsempremascaretaquirúrgica,minimitzant
els contactes estrets en la mesura del possible i,siapareixsimptomatologiaen
aquests dies, auto-confinament immediat i consulta per a valoració clínica i de
realitzaciód
 ep
 rovad
 iagnòstica. 
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-

Els contactes estrets de casos sospitosos que estan a l’espera d’un resultat de
PCR no han de fer quarantena excepteenl’àmbitescolar,onesrecomanaque
tantelsprofessionalscomelsalumnesquenoestiguin correctamentvacunatsni
haginpassatlamalaltiaenelsúltims6romanguinalseudomicilifinssaber-seel
resultat del cas sospitós. Fora de l’àmbit escolar, aquestes persones hauran
d’extremarlesm
 esuresd
 ep
 recaució. 


Consideracionse
 specialse
 ne
 lm
 aneigd
 ec asos 

Recomanacions específiques referents a l'actuació en contactes estrets correctament
vacunatso
 q
 ueh
 aginp
 assatlam
 alaltiae ne lsd
 arrers6
 m
 esos 

Tenintencomptetantl’evidènciaactualcomlasituacióepidemiològicailacoberturade
vacunacióassolidesanivellpoblacionalenaquestsmomentsesrecomanamodificarles
recomanacionsdequarantenaactualmentvigentsenpersonescorrectamentvacunades
en el sentitqueseranconsideradescomacontacteestretperòestaranexemptesdela
quarantena. 
Enaquestsentit,tambéesrecomanaqueelscontactesestretscorrectamentvacunatses
realitzin una prova de PCR entre el 4rt i el 6è dia de l'últim contacte amb el cas
confirmat, amb l'excepció dels contactes dels Grups de Convivència estables (GCE)
escolars. 
En cas que el resultat de la prova en una persona correctament vacunada o en un
contacte estret que hagi passat la malaltia en els darrers 6 mesos sigui positiu, es
considerarà com a cas confirmat amb sospita d'infecció per variants que escapen a la
immunitat i es recomana la seqüenciació de la mostra i l’aplicació de la resta de
actuacionse nfrontd
 ’unc asp
 ositiu. 
Encasdequeelresultatdelaprovaenaquestespersonessiguinegatiu,esrecomanarà
igualment que evitin el contacte amb persones vulnerables i amb persones no
vacunades durant els següents 10 dies des de l’últim contacte. S’ha d'indicar que
continuïn utilitzant la mascareta quirúrgica, que evitin les interaccions socials, que no
acudeixen a esdeveniments multitudinaris i que realitzin una vigilància de la possible
apariciód
 es ímptomesc ompatiblesa mblainfeccióp
 erC
 OVID-19. 

Lespersonesquepoguessintrobar-seenaquestgruphaurandecontactarambelservei
sanitari del servei de prevenció de riscos laborals segons el procedimentestablertper
aquest que, a la vista de la informació aportada, acreditarà la indicació d'incapacitat
temporal emplenant i remetent als Serveis d'Atenció Primària el model d'informe
establertp
 elM
 inisterid
 eS anitate nc adam
 oment. 

Les autoritats sanitàries no duen a terme unseguimentactiud'aquestscontactes,que
tot i això hauran de ser comunicats immediatament al Sistema Públic de Salut de la
comunitatautònomaonestrobilapersonatreballadoraal'efectedevalorarsituacions
individuals que requereixin un altre tipus de recomanació. Consultar annex Llistat de
telèfonsd
 'informació. 
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7.4. PROTECCIÓE SPECÍFICAD
 EC
 OL·LECTIUSV
 ULNERABLES 


El servei sanitari del SPRL ha d'avaluar la presència de persones treballadores
especialment sensible en relació a la infecció de coronavirus SARS‐CoV‐2, establir la
naturalesa d'especial sensibilitat de les persones treballadores i emetre informesobre
lesmesuresdeprevenció,adaptacióiprotecció.Peraaixò,tindràencomptel'existència
oinexistènciad'unescondicionsquepermetinfereltreballsenseelevarelriscpropide
lac ondiciód
 es alutd
 elesp
 ersonest reballadores. 
Amb l'evidència científica disponible a Maig de 2021, el MinisterideSanitathadefinit
coma g rupsv ulnerablesp
 era C
 OVID-19lesp
 ersonesa mb: 

- diabetis, 
- malaltiac ardiovascular,inclosah
 ipertensió, 
- m
 alaltiap
 ulmonarc rònica, 
- i mmunodeficiència, 
- i nsuficiènciar enalc rònica, 
- m
 alaltiah
 epàticac rònicas evera, 
- c àncere nf ased
 et ractamenta ctiu, 
- obesitatm
 òrbida( IMC>40) 
- embaràs, 
- m
 ajorsd
 e6
 0a nys. 

Per a qualificar a una persona com especialment sensible per a SARS‐CoV‐2, ha
d'aplicar-se l'indicat en elprimerparàgraf.Aquestaavaluacióésl'únicaactivitattècnica
quepodràservirdebaseperaprendrelesdecisionstècnicpreventivesadaptadesacada
cas. 

Lespersonesquepoguessintrobar-seenaquestgruphaurandecontactarambelservei
sanitari del servei de prevenció de riscos laborals segons el procedimentestablertper
aquest,queprocediràaavaluarlasevapresènciaenrelacióalainfeccióperCOVID-19i
establirà de forma individualitzada la naturalesa de la seva “especial sensibilitat”,
emetent informe sobre les mesures de prevenció, adaptació i protecció específiques,
tenintencomptel'existènciaoinexistènciad'unescondicionsquepermetinfereltreball
sensee levare lr iscp
 ropid
 elac ondiciód
 es alutd
 elap
 ersonat reballadora. 

Quan no existeixi possibilitat d'adaptació del lloc de treball, protecció adequada que
eviti el contagi o reubicació en unaltrellocexemptderiscd'exposiciódelespersones
considerades “especialment sensibles” al COVID-19, el servei sanitari del servei de
prevenció de riscos laborals acreditarà la indicació d'incapacitat temporal emplenant i
remetent als Serveis d'Atenció Primària el model d'informe establert pel Ministeri de
Sanitate nc adam
 oment. 
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7.5. PERSONESV
 ACUNADAS 


L'objectiu de la vacunació és prevenir la malaltia, i disminuir la gravetat i mortalitat
d'aquesta, a més de disminuir l'impacte de la pandèmia sobre elsistemaassistenciali
l'economia, protegint especialment aquellsgrupsambmajorvulnerabilitat.L'estratègia
de vacunació enfront la COVID-19 a Espanya inclou en les seves diferents etapes la
vacunació de les persones treballadores, establint grups per ordre de prioritat, en els
quals a més d'establir l'ordre temporalenl'accésalavacunació,entenirvacunesamb
diferents característiques, també s'indica quina vacuna o vacunes s'administren als
diferents grups. L'estratègia de vacunació és un document viu, que va adaptant la
priorització de les vacunes segons les dosis disponibles i segons el context
epidemiològic. 
L'evidència actual indica que les diferents vacunes disponibles contra la COVID-19són
efectives per a reduir la infecció simptomàtica i asimptomàtica, la malaltia lleu,
moderadaig reu,ilam
 ortalitat. 
No obstant això, es sap que la immunitat generada per les mateixes no impedeix de
manera completa lareplicaciódelvirusenlamucosadelesviesrespiratòriessuperiors
del subjecte vacunat i l'eficàcia de les vacunes no arriba al 100%. A més, la resposta
immune és menor en diversos grups poblacionals (persones de major edat,
immunodeprimits...)ip
 otv eure'sa fectadap
 erlac irculaciód
 en
 ovesv ariants. 
A mesura que la vacunació de la població avança, és necessaritenirencomptel'estat
vacunal de les persones treballadores, tantenelprocésdiagnòsticdecasossospitosos
come ne lm
 aneigd
 elsc ontactes. 
De la mateixa manera, tenint també en compte la coberturadevacunacióilasituació
epidemiològica actual, es plantegen canvis en les guies d'actuacióperalagestiódela
vulnerabilitat i el risc, que poden permetre la reincorporació al seu treball, amb unes
certes condicions, de persones vacunades. Però, enqualsevolcas,ésnecessariqueles
personesvacunadescontinuïnmantenintlesmesuresdeprevencióiprotecciórecollides
ena questp
 rocediment. 
A mesura que es disposi de nova informació científica, s'aniran modificant i establint
recomanacionsa cordsa a questa. 
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7.6. COL·LABORACIÓA
 MBL AI NSPECCIÓD
 ET REBALLI S EGURETATS OCIAL 


LaLlei2/2021,de29demarç,demesuresurgentsdeprevenció,contencióicoordinació
peraferfrontalacrisisanitàriaocasionadapelCOVID‐19,inclouenelseuarticle31.4,
després de la modificació prevista pel Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de
mesures de reactivació econòmica per a fer front a l'impacte de la COVID‐19 en els
àmbits de transports i habitatge, l'habilitació al personal funcionari pertanyent al Cos
Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social i al Cos de Sotsinspectors Laborals,
escala de Seguretat i Salut Laboral, per a vigilar i requerir el compliment per part de
l'empresari de les mesures de salut pública establertes en els paràgrafs a), b), c) de
l'article7
 .1,ie ne lp
 aràgrafd
 )d
 'aquest,q
 uana fectinlesp
 ersonest reballadores. 

Aquestahabilitaciós'esténalsfuncionarishabilitatsperlesComunitatsAutònomespera
realitzar funcions tècniques comprobatorias, als quals es refereix l'article 9.2delaLlei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció deriscoslaborals,d'acordamblesfacultats
quet enena tribuïdes. 
L'incompliment de les obligacions per part de l'empresari constituirà infracció greu,
conformea lq
 uee sp
 reveue nl'article3
 1.5d
 elR
 eiald
 ecret‐llei2
 1/2020. 
ConsiderantquelaInspecciódeTreballiSeguretatSocialpotserunabonaaliadaperal
control de la transmissió en els llocs de treball, qualsevol no conformitat respecte
d'aquellesqüestionsperalesqualshaestathabilitatelseupersonal,relacionadesamb
la COVID‐19 en els centres de treball, se'ls pot traslladar per a l'exercici de les seves
funcions de vigilància i control de les mesuresprevistesenl'article7.1a),b),c)iddel
Reiald
 ecret‐llei2
 1/2020. 

Podran planificar-se, si així procedeix, visites conjuntesalesempreses,ambelsagents
de les autoritats sanitàriesi/oelaborar-loscorresponentsinformes.Aaquestefecte,és
necessariintercanviarnomsicontactesderesponsablesdeSalutLaboral/SalutPúblicai
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a nivell autonòmic, per a resoldre els
problemesq
 ues orgeixin. 
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7.7. COORDINACIÓD
 ’ACTIVITATSE MPRESARIALS 


A. Concurrènciaencentresdetreballdel'empresadepersonaltreballadord'altres
empreses. 

Haurà d'eliminar-se la presència de contractes, clients, visites, i qualsevols altres
personesn
 oimprescindiblesp
 era lm
 antenimentd
 el'activitat. 

Es propiciarà un intercanvi d'informació pel que fa a les normes de prevenció de la
infecció similar al que es realitza habitualment per al treball habitual. Hauran de
proporcionar a les contractes i visites les normes existents en aquest centre per al
controldelainfecció,idemanardelescontracteslesquevaginaaplicarelsseuspropis
treballadors. 


B. Concurrència encentresdetreballd’altresempresesdepersonaltreballadorde
l'empresa. 

Abans dels desplaçaments als llocs on esfacintreballs,bésiguiencentresd'empreses
clients, haurà d'assegurar-se que el treball pot realitzar-se mantenint les condicions
d'allunyament i higiene de mans descrites, i que durant i en acabar el treball els
treballadorsp
 odenr entar-selesm
 anslesv egadesq
 ues iguin
 ecessari. 

Hauran de sol·licitar-se al titular del centre de treball les normes existents en aquest
centre per al control de la infecció, i proporcionarlesques’haginaaplicaralpersonal
treballadord
 el'empresaq
 uee sd
 esplaça. 

Caladvertiral'interlocutordel'empresaonesvaginadesenvoluparelstreballsqueha
de minimitzar el núm. de persones que acompanyin al personaltreballadordurantles
visites,s ip
 ots era u
 nao
 d
 uesp
 ersonesc oma m
 àxim. 

Quanesrealitzindesplaçamentsforadelcentredetreballaaltresempreseselpersonal
treballadora mbc aràcterg eneralh
 ad
 e: 

- Mantenirlad
 istànciam
 ínimad
 es eguretatd
 e1
 ,5m
 etresa mbt ote lp
 ersonal.
- Utilitzar Equips de protecció quan no sigui possible el manteniment de la
distànciaa proximadad
 e1
 ,5m
 etres. 
- Complirlesm
 esuresp
 reventivese stablertese ne lc entre. 
- Realitzarlesm
 esuresd
 'higienep
 ersonala ls ortird
 elc entred
 et reball. 
- No compartir eines o utensilis, o bé higienitzar-los després de cada utilització
quann
 os iguip
 ossible. 
- Siambposterioritatalavisitaalcentredetreballeltitularenscomunicauncas
probableoconfirmat,Informareltreballadoriseguirelsprotocolsestablertsper
alas ituaciód
 ec ontactea mbc asc onfirmat. 
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8.

MESURESDECONTINUÏTAT 


A fi de minimitzar l'impacte d'un eventual escenari d'aïllament i contenció en la
propagació del COVID-19, l'empresa assegurarà la continuïtat en l'exercici delesseves
activitats implantant de manera extraordinària el teletreball en tots aquells
Departaments,ServeisiÀreesonl'activitatresulticompatibleambaquestamodalitatde
prestaciólaboral. 

Aixímateix,perfacilitarque,unavegadafinalitzadal'alertasanitària,l'empresarecuperi
lanormalitatenelseufuncionamentalmésaviatpossible,resultafonamentalmantenir
la capacitat de resposta adaptant les seves activitats a les pautes i recomanacions
emesesperlesautoritatscompetentsperlimitarcontagisenl'entornlaboraliacadèmic,
sobrelabasedel'avaluaciódelriscd'exposiciódutaatermeenfunciódelanaturalesa
d'aquestesa ctivitatsie lsm
 ecanismesd
 et ransmissiód
 elC
 OVID-19. 


8.1. POSADAE NM
 ARXAD
 EL 'ACTIVITAT 

1. Netejae
 xhaustivad
 et oteslesinstal·lacions. 

2. Adaptaciódel'activitatalsescenarisderisciestatalsqueesprodueixin.Esproduirà
una concurrència progressiva de persones en el trajecte al centre de treball i enel
propi centro en les entrades i sortides pel que caldrà anar adaptant les condicions
materialsio
 rganitzativesa lesn
 ovess ituacions. 

3. Riscosh
 abitualsd
 el'activitat. 
- Recuperar l'avaluació de riscos i la planificació d'activitats preventives, amb
aquestsdocumentsespodranrecordarelsriscoshabitualsdelcentredetreballi
les mesures de prevenció i protecció que cal adoptar per eliminar-los o
disminuir-los. 
- Revisió dels equips i instal·lacions que poguessin haver vist afectada la seva
seguretatd
 esprésd
 'unp
 eríoded
 'inactivitat. 
- Com a conseqüència deleslimitacionsestablertesodelscanvisenl'activitatde
les empreses derivats de la pandèmia, és possiblequeesplantegilarealització
de tasques poc habituals per al personal. Això pot suposar l'exposició del
personaltreballadorariscosnocontemplatsenelseulloc,ambtasques,quefins
itotpodennoserpròpiesdelseullocdetreball,ique,enconseqüència,nohan
estat avaluades. S'haurà de posar en coneixement del Servei de Prevenció de
riscos laborals les noves tasques que exercirà el personal treballador abans de
realitzar-les,a mblafi
 nalitatd
 eg arantirq
 uee sf acine nc ondicionss egures. 

4. Insistirenlacorrectaexecuciódelesrecomanacionsenmatèriad'higiene.Consultar
punt8
 .2.ip
 unt8
 .3.. 

5. Revisar i parlar amb el servei de prevenció sobre els períodes de caducitat dels
reconeixementsm
 èdicsr ealitzatsp
 erv alorarlap
 ossibilitatd
 'unap
 ròrroga. 
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D'acordambl'exposat,encomplimentdelseudeuredeprotecció,l'empresagarantiràla
seguretat i la salut del personal treballador en tots els aspectes relacionats amb el
treball,adoptantlesmesuresnecessàriesperprotegir-loadequadamentd'aquellsriscos
amb els quals inevitablement caldrà conviure quanesrelaxinlesmesuresd'aïllamenti
contencióq
 ueh
 aguessine statimposades. 

Lesmesuresdescritesacontinuaciónoconstitueixenunallistatancada,corresponenta
la comissió de seguiment del COVID-19 lacoordinaciódelasevaeventualimplantació,
quepodràdur-seatermeimmediataoprogressivament,ambabastgeneraloparticular,
en tot o en part, i de manera independent a l'eventualposadaenmarxadequalsevol
altre tipus d'iniciativa, en estretacoordinacióamblesautoritatscompetents,enfunció
del'evoluciód
 el'epidèmiailas evaincidènciae nl'empresa. 


8.2. MESURESO
 RGANITZATIVESiC
 OL·LECTIVES 

● MANTENIMENTD
 ELT ELETREBALL 

1. La prestació de serveis de manera presencial es potencia i s’estableix com a
modalitatp
 rioritària. 
Si les autoritats competents ho aconsellen, es continuarà alternant dies de
presènciafí
 sicaa mbd
 iesd
 et eletreballe nf unciód
 el’evoluciód
 elac risis anitària. 
2. Elsserveisd'atencióalpúblichaurandegarantir,ambcaràctergeneral,l'atenció
presenciald
 urantl'horarih
 abituald
 ’obertura. 

3. Es manté la distància mínima interpersonal de seguretat d’1,5moaquellaque
determinilan
 ormativaa plicable. 

4. Les persones vulnerables a la COVID-19 podran continuar assistint a la feina
sempre que la seva condicióclínicaestiguicontroladaihopermeti,imantenint
les mesures de protecció de manera rigorosa. En cas de dubte, la persona
interessadas’hauràdeposarencontacteambelserveideprevencióaliè,Egarsat
Prevenció (ajaime@egarsatsp.es), que avaluarà la seva situació desdelpuntde
vistadelriscd’infecciópercoronavirusiemetràuninformesobrelesmesuresde
prevenció,a daptaciód
 elllocip
 rotección
 ecessàries. 

5. Pel que fa als/les treballadors/es amb circumstàncies personals extraordinàries
quehojustifiquin,podransol·licitarmantenirelteletreball,enproporciósuperior
a l’establerta amb caràcter general, o un canvi d’horari presencial. Aquesta

CORPORACIÓUAB





Pàgina33de59 


PLADECONTINGÈNCIAPRL–COVID-19 

Edició:05 

08-11-2021 



sol·licitud,quehauràdesermotivadaijustificada,hauràdeseracceptadaperla
Direccióc orresponentip
 erlaD
 ireccióJ urídicaid
 eR
 H. 

6. El/la responsable de cada àmbit continuarà establint quines han de ser les
tasques assignades a cada persona ifaràelcontroliseguimentsetmanaldeles
feinesr ealitzadesd
 uranta questp
 eríode. 


● REDUCCIÓD
 EJ ORNADA,P
 ERMÍSR
 ETRIBUÏT,I V
 ACANCES 

Sempre que el servei quedi cobert, el personal podrà demanar dies de vacances ode
permís retribuït. També escontemplalapossibilitatdedemanarreduccionsdejornada
amblac onseqüentr educciós alarialp
 erp
 odera ssistira lsf amiliarsa c àrrec. 


● JORNADAL ABORAL 

1. Els dies que correspongui assistir físicament al lloc de treball, la jornada
presencials eràl’ordinària 
2. Els dies que correspongui teletreballar, la jornada serà l’habitual, repartida
segonslesn
 ecessitatsd
 ec adap
 ersonaid
 elap
 restaciód
 els ervei. 

3. Durantelperíodeprevistenelcalendarilaboralcomajornadaintensiva,tantla
jornada de teletreball com la de presència efectiva, serà l’establerta en aquest
calendari. 

● REGISTRED
 EL AJ ORNADA 

1. Els terminals per a fer el registre de jornada seguiran inhabilitats durant el
períoded’aplicaciód’aquestprotocol,ambl’excepciódelsquetinguininstal·latel
lector de targetes que sí permetrà que es puguin utilitzar sense tenir contacte
directea mbe llector. 

2. Elr egistred
 elajornadae sf aràd
 esd
 el’ordinadora l’aplicatiumyw
 ebti
 me. 


● ESPAISI E LEMENTSC
 OMUNS 

1. Els menjadors i els offices estaran oberts tot seguint les mesures de seguretat
establertes per les autoritats sanitàries (control d’aforament i ús delselements
comuns). 
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2. Les màquines de vending, cafeteres, microones, neveres i altres elements d’ús
comú estaran en funcionament i s’hauran d’utilitzar seguint les mesures de
seguretat. 

3. Lesf ontsd
 ’aiguae staranh
 abilitadesa mblap
 rohibiciód
 eb
 eure-hid
 irectament. 

4. S’evitarà, sempre que sigui possible, compartir materials i equips (ordinador,
telèfon, etc.) i es facilitarà que el material auxiliar de treball (grapadores,
bolígrafs, etc.) sigui d’ús individualitzat. Quan no sigui possible, es
proporcionaran productes netejadors a l’usuari perquè pugui desinfectar els
materialsi/ oe lse quips. 



● ASCENSORS 


Elsa scensorsn
 omése lsp
 odràu
 tilitzaru
 nap
 ersonaa lav egada. 


● INFOGRAFIA

Es mantindran els cartells informatius per tal de recordar les normes d’higiene i
seguretat que s’han de seguir, per informar de com s’han d’utilitzar els elements
comuns: 
- alese ntradesd
 elsc entresd
 et reball 
- alsa scensors 
- alesf otocopiadores 
- alse spaist ancats 
- a les fonts d’aigua, cafeteres, microones, neveres i altres elements d’ús
comú 
- also
 ffices 
- aless alesd
 er eunions 
- aq
 ualsevola ltree spaio
 e lementq
 uee sc onsiderin
 ecessari 

Es mantindrà la senyalització del paviment per evitar la invasió de les àrees més
pròximes als llocs d'atenció al públic i establiment de línies de separació que evitin
l'acumulaciód
 elesp
 ersonesq
 uee st robine ne spera. 


● REUNIONSI A
 CCÉSD
 EP
 ERSONALE XTERN 
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1. Les reunions, tant amb personal intern com extern, es continuaran fent,
prioritàriament,demaneravirtual.Casqueesfacindemanerapresencial,caldrà
limitar el número depersones,deconformitatambl’establertperlesautoritats
sanitàries,p
 era g arantirlad
 istànciam
 ínimainterpersonald
 es eguretatd
 ’1,5m
 . 

2. LaDireccióEconòmica-FinanceraidePatrimonicontinuaràportantelregistrede
les persones, i de les empreses a les que pertanyen, que accedeixin a les
instal·lacions i dependències de les institucions de la Corporació UAB, i de les
actuacionsd
 en
 etejaq
 uee sf acinc oma c onseqüència. 

3. Les reunions imprescindibles que s’hagin de fer presencialment s’han de dur a
termea mbt oteslesm
 esuresd
 ed
 istància,s eguretat,ih
 igiener ecomanades. 

● NETEJA 

1. Ess eguiranf entlesn
 etegesa mbe lp
 rotocolh
 abituala t otse lse spais. 

2. A més dels protocols de neteja i desinfeccióordinàriaesdefiniranprotocolsde
neteja idesinfecciópreventiva(enpuntsméssensibles)idenetejaidesinfecció
correctiva( sie sd
 etectaa lgunc asp
 robableo
 c onfirmatd
 ec ontagi). 

3. Esseguiràfentunanetejaespecial,ambproductesespecíficshomologats,enels
espaiso
 bertsa lp
 úblic,c oma ra: 
- CampusdeBellaterra:RecepciódeVilaUniversitàriaiespaiscomunsdela
planta baixa de l’Edifici Blanc i qualsevol altre espai de les diferents
institucionsq
 uea ixíh
 or equereixi. 

- Barcelona:R
 ecepciód
 eC
 asaC
 onvalescènciaie spaisc omuns. 

4. Es continuarà prioritzant la ventilació manual d’espais que tinguin finestres
(excepte Casa Convalescència que disposa d’un sistema d’aportació d’aire
exterior). Es revisaran els sistemes de climatització per tal d’augmentar la
renovaciódel’airemaximitzantl’aportaciód’aireexterior.Larenovaciód’airedels
espaisesconsideraunamesuramoltefectivaperlaprevenciódelaCOVID-19.Es
recomanav entilare lse spaisc oma m
 ínim3
 v egadesa ld
 ia1
 0’. 

5. Es disposa de papereres ambpedalperaccionarlatapaenllocsestratègicsper
llençar obligatòriament tots els residus orgànics i susceptibles de contagi de
COVID-19. 

6. Esdisposaràdeproductesdesinfectantsidispensadorsdepaperperasuperfícies
a tots elsespaiscompartitsdetreball.Haurand’estaradisposiciódelpersonali
enllocsv isibles. 
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● ELEMENTSD
 EP
 ROTECCIÓ 

1. Cadainstitucióposaràadisposiciódels/delestreballadors/res,quanrealitzinles
sevestasquesdeformapresencial,elselementsdeprotecciórecomanatsperles
autoritats sanitàries. La compra dels elements de protecció es centralitza a la
Direcció Econòmica-Financera i de Patrimoni, que també farà el control dels
estocsis’encarregaràdelrepartimentdelmaterial.ElComitèdeSeguretatiSalut
podràferelseguimentdetotsaquestsaspectes,enl’àmbitdelescompetències
atribuïdesenaquestProtocol.Al’annexesrecullenlescaracterístiquestècniques
delse lementsd
 ep
 rotecció. 

2. Aquests equips de protecció individual seran d’ús exclusiu durant la jornada
laboralin
 oe sp
 odranu
 tilitzarf orad
 el’espaid
 et reball. 

3. Aquestselementsseranprincipalmentmascaretes,guantsigelshidroalcohòlicsi
s’haurand
 ’utilitzare nc adac ass egonslesinstruccionss egüents: 




CORPORACIÓUAB





Pàgina37de59 


PLADECONTINGÈNCIAPRL–COVID-19 

Edició:05 

08-11-2021 



Equip:M
 ascaretes 
Lamascaretaseràd’úsobligatoriaqualsevolespaidelcentredetreball,siguiinterioro
exterior amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de
seguretat. Se’n pot prescindir, sempre que es disposi del corresponent certificat
mèdic,e ne lss upòsitss egüents: 
●
●
●

Persones que presentin dificultats respiratòries que es puguin veure
agreujadesp
 erlau
 tilitzaciód
 elam
 ascareta 
Persones que no són capaces de treure’s la mascareta de forma autònoma
quanh
 on
 ecessiten. 
Persones que presenten trastorns o alteracions de la conducta que en fan
inviablel’ús. 

Característiques: 

■

■

Tipus A.- Mascareta FFP1 (quirúrgica)d’unsolús
homologadaC
 E. 
Tipus B.- Mascareta FFP2: mascareta d’alta
proteccióh
 omologadaC
 EF FP2. 


Obligatori: 

▪ Peralpersonaladministratiuidocentenlesseves
tasques habituals idesplaçamentsqueesfacinal
centred
 et reball,m
 ascaretati
 pusA
 . 
▪ Durant les tasques de distribució de correu i
paqueteria,m
 ascaretati
 pusA
 . 
▪ Treballadors/esambmobilitatintraoextracentre:
en les visites d’obra, inspeccions, assistència a
usuaris i assimilables en les que esvisitinàmbits
detreballocupatsihihagiinteraccióestretaamb
usuaris,m
 ascaretati
 pusB
 . 
▪ Treballadors amb atenció al públic on no es
disposin d’elements de protecció col·lectivatipus
mampara,m
 ascaretati
 pusB
 . 
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Equip:P
 antallap
 rotectoraf acial 

Necessària en els àmbits d’atenció al públic quan no es pot garantir la distància de
seguretat demanerahabitual( jasiguiperlaconfiguraciódel’espaioperlatipologia
de tasca desenvolupada)ionnoesdisposind’elementsdeprotecciócol·lectivatipus
mampara. 
Característiques: 
▪ HomologadaC
 E. 
Obligatori: 

▪

Recepciód’edificisillocsambassistènciaausuaris
on no es disposin d’elements de protecció
col·lectivati
 pusm
 ampara. 


Equip:G
 uants 

Es desaconsella la utilització massiva o generalitzada d’aquestequipdeproteccióen
tantqueunmalúselspotconvertirenunmitjàdetransmissiódelamalaltiaperquè
crea un fals sentit de seguretat que fa baixar la guàrdia, especialment d’aquelles
personesquenoestanacostumadesaportar-losperraonsdeseguretatenelseulloc
det reball. 


Elrenta’tfreqüentdelesmansambaiguaisabóoambsolucióhidroalcohòlicaresulta
l’opció preventiva més adient, combinada amb una actitud conscient de tot el
personalq
 uee vitit ocar-tee lsu
 lls,e ln
 aso
 lab
 oca. 


Alafeinacalgarantirelrentatdemansabansd’accediriabandonarelllocdetreballi
quann
 os ’hap
 ogute vitarlau
 tilitzaciód
 ’equipso
 d
 ispositiusd
 ’úsc omunitari. 

Equip:S olucionsa lcohòliques 

A situar en aquells espais on no és possible garantir el fàcil accés als lavabos per
realitzar el rentat amb aigua i sabó. O bé quan la tipologia de tasca dificulta el
seguimentd
 ’aquestac onsigna. 
A facilitar, en format individual, a aquelles persones que la seva tasca suposa la
manipulaciód
 ’equipamentsd
 et erceresp
 ersones. 
Tambépensatperafacilitarunahigienedemansprèviaal’entradaalesinstal·lacions
aixíc oma las ortidad
 elesm
 ateixes. 
Característiques: 
Compleixn
 ormaE N1
 4476. 
Obligatori: 
▪ Alese ntradesd
 else dificis. 
▪ Alsp
 untsd
 ’atencióa lp
 úblic. 
▪ Format individual: Serveis d’Informàtica
(manipulació d’equipament de terceres
persones);p
 ersonald
 eM
 antenimentiL ogística.
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●
1.

2.
●

Possibilitat dispensadors de peu a les entrades dels
edificis.

ALTRESM
 ESURESD
 EP
 ROTECCIÓ 

Els viatges a l’estranger s’hauran de motivar i ser autoritzats, evitant zones de
risc. Pel que fa a la mobilitat entrant s’aplicaran els criteris que marquin les
autoritatss anitàries. 

Eslimitarane lsd
 esplaçamentsintracentreie xtracentrea lsimprescindibles. 


ÀMBITSD
 ’ATENCIÓA
 LP
 ÚBLIC 

Pertaldegarantirlesdistànciesievitaraglomeracions,elsàmbitsambatencióalpúblic
haurand
 ’adoptarlesm
 esuress egüents: 
1. Establir un sistema de cita prèvia de manera que existeixi un únic usuaripera
cadat reballador/a. 
2. Noe sp
 odranh
 abilitarz onesd
 ’espera. 
3. L’atenció al client s’efectuarà amb la deguda separació física. En el cas que no
siguipossible,s’avaluaranelselementsdeprotecciómésadientsperagarantirla
seguretatd
 els/d
 elest reballadors/es. 
4. Realitzar, com a mínim un parell de cops al dia, la neteja i desinfecció de les
instal·lacions, amb especial atencióalessuperfíciesdecontactemésfreqüents,
com ara, manetes de les portes, mostradors, telèfons, baranes, etc. Una
d’aquestes neteges s’haurà de fer obligatòriamentabansdel'inicidelajornada
laboral.T ambée sr ealitzaràu
 nan
 etejaid
 esinfeccióe nc adac anvid
 et orn. 

8.3. MESURESI NDIVIDUALS 


● COMPROMÍSD
 ELS/DEL EST REBALLADORS/ES 


El/la treballador/a s’ha de comprometre a aplicar les mesures que es relacionen a
continuació: 

1. Si presentaqualsevolsimptomatologia(tos,febre,dificultatalrespirar,etc.)que
poguése stara ssociadaa mblaC
 OVID-19: 
- Noa nara laf eina. 
- Contactarimmediatamentambeltelèfond’atencióalaCOVID-19(061)o
ambe lc entred
 'atencióp
 rimàriais eguirless evesinstruccions. 
- No retornar al llocdetreballfinsqueesconfirmiquenohihariscpera
ell/ellam
 ateix/ ao
 p
 era ls/alesa ltresc ompanys/es. 
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-

Informar,t anta viatc omlis iguip
 ossible,a ls eur esponsableia laD
 JRH. 

2. En cas d’haver estat en contacte estret (convivents, familiars i/o persones que
hagin estat en el mateix lloc que un cas mentre el cas presentava símptomes,
caldràs eguire lp
 rotocolv igente stablertp
 erlesa utoritatss anitàries. 
Lespersonesvacunadesi/oquehanpassatlaCOVID-19famenysde6mesoses
considerenimmunitzadesiestanexemptesdeferquarantena(exceptepersones
entractamentdecànceractiuiimmunodeprimits....)ihaurand’acudiralcentre
det reball. 
Si les persones vacunades iniciessin símptomes, han de romandre en el seu
domiciliis eguire lp
 rotocole stablertp
 erlesa utoritatss anitàries. 
Les persones no vacunades o només amb una dosi han deromandreenelseu
domiciliis eguire lp
 rotocole stablertp
 erlesa utoritatss anitàries. 


3. Utilitzarc orrectamente lse lementsd
 ep
 roteccióf acilitatsp
 erlainstitució. 

4. Mantenirlad
 istànciam
 ínimainterpersonald
 es eguretat1
 ,5m
 etres. 

5. Evitarless alutacionsa mbc ontactefí
 sic. 

6. Rentar-se les mans amb aigua i sabó o amb solució hidroalcohòlica sovint i
sempre que s’hagi estossegat o esternudat, i després de tocar superfícies
potencialmentc ontaminades( manetes,impressores,b
 aranes,e tc). 

7. Deixar sempre que es pugui les portes obertes, de forma que s’utilitzin les
manetese lm
 ínimp
 ossible. 

8. Utilitzar les impressores només en cas que sigui imprescindible i rentar-se les
mansa bansid
 esprésd
 ec adaú
 sa mba iguais abóo
 a mbs olucióh
 idroalcohòlica. 

9. Facilitareltreballalpersonaldeneteja,deixantelllocdetreballelmésordenati
buitp
 ossible. 

10. Cobrir-seelnasilabocaambunmocadord'unsolúsaltossiriesternudarosino
es disposa de mocadors a emprar la part interna de el colze per no
contaminar-nelesm
 ans. 

11. Evitart ocar-see lsu
 lls,e ln
 aso
 lab
 oca. 

12. Realitzarventilaciódel’espaidetreballsovint,especialmentenlessituacionsen
quèe sd
 oninc anvid
 et orn. 

13. Avisar els/les companys/es i el/la responsable corresponent, que haurà
d’informar la DJRH, en cas de començar a notar símptomes, i a contactar
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immediatamentambelmetged'atencióprimàriaoambeltelèfond'atencióala
COVID-19(061),aixícomaextremarlesprecaucionstantdedistanciasocialcom
d'higienem
 entres ’estiguie ne lllocd
 et reball. 

14. Abandonar de manera immediata el centre detreballol’edificiencasquesoni
l’alarma,atèsqueelssistemesdedeteccióid’alarmacontinuenoperatiusinoes
podrà assegurar la presència dels equips d’emergència. El personal que forma
partd
 else quipsd
 ’emergènciaq
 uee stiguip
 resentm
 antindràless evesf uncions. 

15. Ajudara p
 ropiciaru
 nb
 onc limad
 et reball: 
- Promovent les bones pràctiques preventives entre els companys i les
companyes. 
- Acceptant que l’evolució de la situació fa necessari que algunes de les
mesuresp
 revistest ambée volucioninis ’adaptinc onstantment. 
- Fentu
 ns eguimentd
 ec analsd
 ec omunicaciófi
 ablesic ontrastats. 

● COMPLIMENTO
 BLIGATORI 

Delamateixamaneraquel’empresahadecompliramblesmesuresdeseguretatisalut
laboral, els/les treballadors/es tenen l’obligació de complir les mesures indicades a
l’apartata nterior.

● ENTRADAE NV
 IGORI V
 IGÈNCIA 

Aquestprotocolentraràenvigoreldia14desetembrede2020iseràvigentmentreduri
la crisis sanitària i les autoritats competents aconsellin de mantenir les mesures
contemplades. 
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8.4. FORMACIÓI I NFORMACIÓ 

- S'ha de garantir que tot el personal treballador compta amb una informació i
formacióe specíficaia ctualitzadas obrelesm
 esurese specífiquesq
 ues 'implantin. 

- Proporcionarcanalsdeformaciód'informacióenrelacióambaquestesmesures,
l'ús correcte d'equips de protecció individual, mesures de prevenció de factors
psicosocialsd
 em
 anerap
 rioritàriae na questsm
 oments. 

- Col·locarenelscentresdetreballcartellsisenyalitzacióquefomentilesmesures
d'higiene i prevenció.Lasenyalitzacióamblainformacióacol·locarenelcentre
de treball farà referència a les maneres de transmissió del SARS-CoV-2 i les
mesures de prevenció, ús obligat d'ús d'EPIs, limitació de l'aforament dels
establimentsis enyalitzaciód
 ed
 istànciesinterpersonalss uperiorsa 1
 ,5m. 

- Ésimportantremarcarlaimportànciad'anaradaptantlainformacióilaformació
en funció de les mesures que vagi actualitzant elMinisterideSanitat,aaquest
efecte,e sr ealitzaràu
 ns eguimentc ontinud
 'aquestes. 

- Formar al personal treballador sobre les mesures de prevenció generals i
específiquesr elacionadesa mbe lC
 ovid19. 

- Formar al personal treballador en l'ús d'equips de protecció individual,
especialmente nlas evac ol·locacióir etirada. 

- Recordar si fos necessari diverses vegades en la jornada, personalment o
mitjançant mitjans telemàtic, la necessitat de reduir al màxim el contacte
mans/caraid
 er entar-ses ovintlesm
 ans. 
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9.

DEURESIOBLIGACIONS.CONSULTAIPARTICIPACIÓ 


Mentreesmantinguiactival'alertasanitàriapelCOVID-19,l'empresaactuaràdemanera
uniforme, rigorosa i transparent, tenint en compte en tot cas les següents
consideracions: 

● El personal treballador té drets de consulta i participació en tots els aspectes
relacionatsamblaseguretatisaluteneltreball.Noobstantaixò,enlesempresesque
comptin amb representants del personal treballador, aquestes consultes esdurana
termea mba questsr epresentants. 

● L'empresari haurà de consultar al personal treballador, amb la deguda antelació,
sobrel'adopciód
 elesd
 ecisionsr elatives,e ntrea ltres,a : 

▪ La planificació i l'organització del treball a l'empresa i la introducció de noves
tecnologies. 
▪ L'organització i desenvolupament de les activitats de protecció de la salut i
prevenciód
 elsr iscosp
 rofessionalsa l'empresa. 
▪ Lad
 esignaciód
 elp
 ersonalt reballadore ncarregatd
 elesm
 esuresd
 'emergència. 
▪ Qualsevol altra acció que pugui tenir efectes substancials sobre la seguretat i la
salutd
 elp
 ersonalt reballador. 

● En aquestes circumstàncies de risc per contagi COVID-19 el personal treballador té
dret a ser informat directament dels riscos per a la seva salut i seguretat i de les
mesures preventives adoptades, incloses les previstes per a fer front a situacions
d'emergència. 

● A fi de controlar l'expansió de l'epidèmia a l'empresa resulta imprescindible la
col·laboració del conjunt del seu personal treballador, que haurà d'aplicar en tot
moment mesures higièniques i traslladar a la persona responsable deprevencióde
riscoslaboralsd
 insd
 el'empresaq
 ualsevolinformaciór elativaa e ventualsc ontagis. 

● L'empresa adoptarà immediatament les mesures que recomanin en cada cas les
autoritats competents, garantint la seva implantació conforme als principis de
proporcionalitat,p
 recaucióip
 rotecciód
 elas eguretatilas alutd
 elesp
 ersones. 

● L'empresa mantindrà puntualment informat al personal treballador de totes les
mesures adoptades en funció de l'evolució de la situació epidemiològica, tenint en
compte en tot cas les recomanacions del Ministeri de Sanitat i la resta de les
autoritatsc ompetents. 

● Amb caràcter general, l'empresa lliurarà informació precisa i transparent als
representants del personal treballador quan existeixin en l'organització, en relació
amblesm
 esuresa doptadesp
 era a frontarl'alertas anitàriap
 elC
 OVID-19. 
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● L'empresa informarà el personal de manera fefaent, actualitzada i habitual de les
recomanacionssanitàriesquehandeseguirdemaneraindividualatesalanaturalesa
deless evest asques,ie ln
 ivelld
 er iscosd
 els eullocd
 et reball. 

● En compliment de les seves obligacions preventives i d'acord amb els escenaris
descrits a l'APARTAT 6, l'empresa establirà elsmitjansdecoordinaciónecessarisper
garantir la protecció i prevenció del contagi per coronavirus del personal de les
empresesexternescontractadesperl'empresa,laprestaciódelaqualimpliquilaseva
presènciae stablee nlesinstal·lacionsd
 el'empresa. 

● Elsperíodesd'aïllamentpreventiualsqualseventualmentesvegisotmèselpersonal
de l'empresa com a conseqüència del COVID-19 seran considerats com a situació
d'incapacitattemporalderivadademalaltiacomuna(ReialDecretLlei6/2020iCriteri
4/2020,D
 ireccióG
 enerald
 'Ordenaciód
 elaS eguretatS ocial). 

● L'empresa ha de realitzar una vigilància i seguiment de l'execució correcta de les
mesuresh
 igièniquesid
 es eguretatd
 insd
 el'empresa. 

● Els serveis de prevenció de riscos laborals (SPRL) estan cridats a cooperar amb les
autoritatssanitàries,adaptantlasevaactivitatirecomanacionsambl'objectiugeneral
de limitar els contagis de SARS-CoV-2. Atèsqueelcontacteambelviruspotafectar
entornssanitarisinosanitaris,corresponalesempresesavaluarelriscd'exposicióen
què es poden trobar les persones treballadores en cadascuna de les tasques
diferenciadesquerealitzeniseguirlesrecomanacionsquesobreelparticularemetiel
serveideprevenció,seguintlespautesirecomanacionsformuladesperlesautoritats
sanitàries. 

● EnquantalesactuacionsdelaInspecciódeTreballiSeguretatSocialenrelacióamb
les mesures a adoptar per les empreses per prevenir la infecció dels seus
treballadors/es pel virus SARS-CoV-2, indicar que, no procedeix la utilització pels
funcionaris de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la facultat de paralitzar
treballs,tasquesoactivitatsperriscgreuiimminent,sis'apreciésl'existènciaderisc
d'exposició i de contagiperincomplimentdelesmesurespreventivesacordadespel
Ministeri de Sanitat. Aquesta facultat es podrà utilitzar en el cas que es constatés
l'existència, exclusivament, de riscos laborals greus i imminents pels incompliments
de la normativa de prevenció de riscos laborals, considerats aïlladament i no en
concurrènciaa mbincomplimentsd
 elesm
 esuresp
 reventivess anitàries. 
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10. NORMATIVADEREFERÈNCIA 

10.1. DISPOSICIONSL EGALS 

●
Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de Mesures Especials en Matèria de Salut
Pública. 
●
Llei1
 4/1986,d
 e2
 5d
 'abril,G
 enerald
 eS anitat.
●
Llei3
 1/1995,d
 e8
 d
 en
 ovembre,d
 eP
 revenciód
 eR
 iscosL aborals. 
●
Llei3
 3/2011,d
 e4
 d
 'octubre,G
 enerald
 eS alutP
 ública. 
●
Reialdecretllei6/2020,de10demarç,pelquals'adoptendeterminadesMesures
Urgentse nl'ÀmbitE conòmicip
 era laP
 rotecciód
 elaS alutP
 ública. 
●
Reialdecret463/2020,de14demarç,pelqualesdeclaral'estatd'alarmaperala
gestiód
 elas ituaciód
 ec risis anitàriao
 casionadap
 elC
 OVID-19. 
●
Reial decretllei8/2020,de17demarç,demesuresurgentsextraordinàriespera
ferf ronta l'impactee conòmicis ociald
 elC
 OVID-19. 
●
Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït
recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin
serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el
contextd
 elalluitac ontrae lC
 OVID-19. 
●
Reial decret llei 13/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adoptendeterminadesmesures
urgentse nm
 atèriad
 'ocupacióa grària. 
●
Reialdecretllei15/2020,de21d'abril,demesuresurgentscomplementàriespera
donars uporta l'economiail'ocupació. 
●
Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i
coordinacióperferfrontalacrisissanitariaocasionadapelCOVID-19 
●
Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, per la qual es prorroguen iesmodifiquenles


mesuresenmatèriadesalutpúblicaperalacontenciódelbrotepidèmicdelapandèmia
deCOVID-19alterritorideCatalunya. 


10.2. DOCUMENTACIÓT ÈCNICA 

A. Documentsd
 ep
 reparacióir espostaa lb
 rot 


●
●
●
●
B.
●
●
●

Guiap
 era lau
 tilitzaciód
 et estsr àpidsd
 'anticossosp
 era C
 OVID-19 
Informacióc ientificotècnica,m
 alaltiap
 erc oronavirus,C
 OVID-19  
Procedimentd
 'actuaciód
 avantd
 em
 alaltiap
 erS ARS-CoV-2( COVID-19)  
Declaració del brot de SARS-CoV-2 com una Emergència de Salut Pública
d'ImportànciaInternacional( ESPII)p
 erp
 artd
 el'OMS3
 1.01.2020  

Procedimentsim
 esuresp
 era lap
 revencióie
 lc ontrold
 elainfecció 

Procedimentperalsserveisdeprevencióderiscoslaboralsdavantdel'exposicióal
SARS-CoV-2( COVID-19)  
Notainterpretativad
 else scenarisd
 er iscd
 'exposició 
MesuresH
 igièniquesp
 era lap
 revenciód
 ec ontagis0
 6.04.2020  
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●
●
●
●
●
●
C.
●
●
●
●
●

D.
●




Llistat de virucides autoritzats a Espanya per a ús ambiental (PT2), indústria
alimentària( PT4)ih
 igieneh
 umana( PT1) 
Coronavirusia iguad
 ec onsum 
Netejaid
 esinfecciód
 em
 ascaretesh
 igièniquesr eutilitzables 
Guia de bones pràctiques en el centre de treball. Mesures peralaprevencióde
contagisC
 OVID-19. 
Preguntesir espostess obreC
 OVID. 
Recomanacions sobre l'ús de mascaretes en la comunitat en el context de
COVID-19 

CriterisO
 peratius 

Criteri4/2020sobrel'aplicaciódel'articlecinquèdelReialdecretllei6/2020,de10
demarç,pelquals'adoptendeterminadesmesuresurgentsenl'àmbiteconòmici
pera lap
 rotecciód
 elas alutp
 ública. 
Criteri Operatiu núm. 102/2020 Sobre mesures i actuacions de la Inspecció de
TreballiS eguretatS ocialr elativesa s ituacionsd
 erivadesd
 elC
 oronavirus 
Actuacions inspectores per denúnciesderiscgreuiimminentperalaseguretati
salut dels treballadors del30demarçde2020del'OrganismeEstatald'Inspecció
deT reballiS eguretatS ocial 
PlanparalaTransiciónhaciaunanuevanormalidad 
Comunicado de la AEPD en relación con la toma de datosdetemperaturaporpartede
comercios,centrosdetrabajoyotrosestablecimientos. 


Serveid
 eP
 revenciód
 eR
 iscoslaborals 

https://www.preving.com/prevencion-coronavirus/ 
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11. ANNEXES 

1.


Equipsd
 ep
 rotecció. 

La forma òptima de prevenir la transmissió és utilitzar una combinació de totes les
mesures preventives, no sols Equips de Protecció Individual (EPI). L'aplicació d'una
combinaciód
 em
 esuresd
 ec ontrolp
 otp
 roporcionaru
 ng raua ddicionald
 ep
 rotecció. 


LainformaciósobreEquipsdeProteccióIndividual,elaboradaambl'InstitutNacionalde
SeguretatiSalutenelTreball,esrecullenelProcedimentperalsserveisdeprevencióde
riscos laborals davant de l'exposició al SARS-CoV-2 (COVID-19) en els annexos II i III.
L'Annex III planteja alternatives i estratègiesperal'optimitzaciódel'úsdemascaretes,
robad
 ep
 roteccióig uants. 

Mascaretesq
 uirúrgiques 
Comu
 tilitzarlam
 ascaretaq
 uirúrgicac orrectament 

Mascaretesh
 igièniques.E specificacióU
 NEM
 ascaretesh
 igièniquesn
 or eutilitzables 
EspecificacióU
 NE0
 064-1s ónlese specificacionsd
 elesm
 ascaretesp
 era a dults 
Comu
 tilitzarlam
 ascaretah
 igiénicac orrectament 

EspecificacióU
 NEm
 ascaretesh
 igièniquesr eutilitzables 
EspecificacióU
 NEm
 ascaretesh
 igièniquesr eutilitzables  
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Característiquest ècniquesd
 ele
 lementsd
 ep
 rotecció 

2.



MASCARETAFFP1 
(QUIRÚRGICA) 







Mascaretesde3capes,d’ u
 nsolú s .Disposendetiranasalmodelableigomeselàs tiques
perajustar-se. 

L'ús demà s caresenpoblacióg eneralpotservircomunmitjàd
 econtroldelafont
d'infeccióe nreduirlapropagacióe nlacomunitatjaqueesredueixl'excreciód
 egotes
respiratòr iesd'individusinfectatsqueencaranohandesenvolupatsí m
 ptomesoque
romanenasimptomàti
 cs. 
- L'ús  de mà s cares en la comunitat ha de considerar-se només  com una mesura
complementàr ia i no com areemplaça mentdelesmesurespreventivesestablertes,per
exemple, distanciament fí s ic, etiqueta respiratòr ia, higiene de mans i evitar tocar-se la
cara,elnas,elsullsilaboca. 
- L'ús apropiatdelesmà s caresé s clauperal'efectivitatdelamesura. 

NORMATIVA: 
EN14683:2019+AC:2019 
Mè t odeassaig:ISO22609:2004 
Classificació:ClassI 
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MASCARETAFFP2 





LaFFP2é s undelsmodelsdemascaretaprotectoraautofiltrantdetipusd'unsolú s que
serveixperafiltrarel92percentdelespartíc ulesdel'aire,segonslesnormeseuropees
EN143iEN149. 

L'ús demà s caresenpoblacióg eneralpotservircomunmitjàd
 econtroldelafont
d'infeccióe nreduirlapropagacióe nlacomunitatjaqueesredueixl'excreciód
 egotes
respiratòr iesd'individusinfectatsqueencaranohandesenvolupatsí m
 ptomesoque
romanenasimptomàti
 cs. 
- Espodriaconsiderarl'ús demà s caresenlacomunitat,especialmentquans'acudeix
azonesambmoltagent. 
- L'ús demà s caresenlacomunitathadeconsiderar-senomés comunamesura
complementàr iainocomareemplaça mentdelesmesurespreventivesestablertes,
perexemple,distanciamentfí s ic,etiquetarespiratòr ia,higienedemansievitar
tocar-selacara,elnas,elsullsilaboca. 
- L'ús apropiatdelesmà s caresé s clauperal'efectivitatdelamesura 
NORMATIVA: 
KN95ProtectiveMask 
Classificació:ClassI,FFP2 

TestStandard:EN149:2001+A1:2009 

EC-directive:PPEDirective(EU)2016/425 
Certificatnú m
 :TMC200401132-S 
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GELHIDROALCOHÒLIC 











Gel hidroalcohòlic per a la higienitzaciórà p
 idademansnetes,especialmentformulaten
aquells casos on es requereixi una perfecta higienització de les mans sense aclarir amb
aigua.Elmajortempsdecontacteamblapell,asseguraunamilloraccióbactericida.Perla
seva composició amb agents emol·lients i suavitzants, hidrata i protegeixlapell,evitant
l'apariciód
 'irritacions. 
NORMATIVA: 
UNE-EN1500DESINFECCIÓN
 PORFRICCIÓN
 DE
MANOSUNE-EN13624BACTERICIDA 
UNE-EN13727LEVURICIDA 
UNE-EN14476VIRUCIDA. 
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ULLERESPROTECTORES 




Ulleresunilentedepolicarbonat,ambtractamentanti-ratlladura.Lentdeprotecció
contrafiltresultraviolatsUV.Ergonòm
 ica,ambventilaciólateral. 
NORMATIVA: 
Categoria2 





PANTALLESFACIALSDEPROTECCIÓ 





Pantalladeprotecciófacialrentableambfoamperacol·locacióalfront.Ajustableendues
mesures amb goma ampla. Mesures: ample 28 cm, alt 25 cm. Materials:Plàs ticPVCde
300micres,foam,gomaajustable. 
NORMATIVA:
REACH 
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DESINFECTANTDESUPERFICIES 






ALCOLACPLUSés undesinfectantdesuperfíc ies(TP2iTP4)bactericida,fungicidaivirucida
en base etanol i sense amonis quaternaris. ALCOLAC PLUSestàindicatperaserusaten
llocsons'haginderealitzardescontaminacionsfrequents.És unproducte“llestal'ús ” (no
s'hadediluir)queespotaplicarperadesinfectarbotons,taules,pomsdeportes,telèf ons,
teclats…itoteslessuperfíc iessusceptiblesdepoderestarinfectadesambelvirus. 

NORMATIVA: 
UNE-EN13697BACTERICIDAi
FUNGICIDAUNE-EN14476VIRUCIDA 




DRAPSUNSOLÚS/BOBINADECELULOSA 
Drapsd’unsolúsobobinadecel·lulosapernetejarsuperfícies 
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3.


Abansd
 ’anara laf eina,m
 obilitata c entres. 

A. Abansd
 ’anara laf eina 

Silespersonestreballadorespresentenqualsevolsimptomatologia(tos,febre,dificultat
enrespirar,etc.)quepoguésestarassociadaamblaCOVID-19nohad'acudiraltreballi
hadecontactarambeltelèfond'atencióalCOVID-19delasevacomunitatautònomao
ambelseucentred'atencióprimàriaiseguirlessevesinstruccions.Nohad'acudiralseu
llocdetreballfinsqueconfirminquenohihariscperalapersonatreballadoraoperals
altres.C
 onsultare ld
 ecàlegd
 ec oma ctuare nc asd
 es ímptomesa quí. 

Silapersonatreballadorahaestatencontacteestretactuarsegonseldescritenelpunt
7.3.d
 'aquestp
 la. 

Silapersonatreballadoraésvulnerableactuarsegonseldescritenelpunt7.4.d'aquest
pla. 



B. Mobilitata lc entred
 et reballil’úsd
 em
 ascareta 


Prioritzar les opcions de mobilitat que millor garanteixin la distància interpersonal
d'aproximadament 1,5 metres. Per aquesta raó, és preferible en aquesta situació el
transportindividual. 

Desplaçaments caminant, amb bicicleta o moto, no és necessari que portis màscara
higiènicaoquirúrgicasempreespuguimantenirladistànciainterpersonalde1,5metres.
Guardars empreq
 uee sp
 uguilad
 istanciainterpersonalq
 uanv agisc aminantp
 elc arrer. 

En desplaçaments en vehicles compartits, utilitzar la màscara i garantir l'entrada
permanent d'aire exterior. L'empresa ha de garantir la neteja i desinfecció dels seus
vehicles: picaportes, cinturó de seguretat, comandaments del vehicle, etc.,desprésde
cada ús. En cas de successius usos per part dels mateixos ocupants, la neteja i
desinfeccióp
 odràf er-sed
 esprésd
 el'últimú
 sd
 elv ehicle. 

Les persones de sis anys d'ara endavant queden obligades a l'ús de màscares en els
següentss uposats: 
a)E nq
 ualsevole spait ancatd
 'úsp
 úblico
 q
 uee st robio
 berta lp
 úblic. 
b) En qualsevol espai a l'aire lliure enelqualperl'aglomeraciódepersones,noresulti
possiblemantenirunadistànciamínimade1,5metresentreaquestes,exceptegrupsde
convivents. 
c) Enelsmitjansdetransportaeri,marítim,ambautobús,operferrocarril,incloentles
andanesiestacionsdeviatgers,oentelefèric,aixícomenelstransportspúblicsiprivats
complementaris de viatgers en vehicles de fins a nouplaces,inclòselconductor,siels
ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili. En el cas dels
passatgersdevaixellsiembarcacions,noserànecessaril'úsdemàscaresquanestrobin
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dins de la seva cabina, ni en espais exteriors de la nau quan es pugui mantenir la
distànciad
 es eguretatd
 e1
 ,5m
 etres. 
d)Enelsesdevenimentsmultitudinarisal'airelliure,quanelsassistentsestiguindretso
si estan asseguts quan no es pugui mantenir 1,5 metres de distància entre persones,
excepteg rupsd
 ec onvivents. 

L'obligacióc ontingudae nl'apartata nteriorn
 os eràe xigiblee ne lss egüentss uposats: 
a)Alespersonesquepresentinalguntipusdemalaltiaodificultatrespiratòriaquepugui
veure's agreujada per l'ús de la màscara o que, per la seva situació de discapacitat o
dependència, no disposin d'autonomia per a llevar-se la màscara, o bé presentin
alteracionsd
 ec onductaq
 uef acininviablelas evau
 tilització. 
b) En el cas que, per la pròpia naturalesa de les activitats, l'ús de la màscara resulti
incompatible,c onformementa lesindicacionsd
 elesa utoritatss anitàries. 
c)Enaquellsllocsoespaistancatsd'úspúblicqueforminpartdelllocderesidènciadels
col·lectius que allí es reuneixin, com són les institucions per a l'atenció de persones
majors o amb discapacitat, les dependències destinades a residència col·lectiva de
treballadorsessencialsoaltrescol·lectiusquereuneixincaracterístiquessimilars,sempre
que aquests col·lectius i els treballadors que allí exerceixin les seves funcions, tinguin
cobertures de vacunació contra el SARS-CoV-2 superiors al 80% amb pauta completa,
acreditatp
 erl'autoritats anitàriac ompetent. 

Aquesta última excepció no serà aplicable als visitants externs, ni als treballadorsdels
centresr esidencialsd
 ep
 ersonesm
 ajorso
 a mbd
 iversitatf uncional. 
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4.



Mesuresh
 igièniques,d
 en
 etejaid
 esinfecció 

A. Netejad
 ev ehiclesd
 'empresac ompartits 

Haurà de fer-se una neteja similar a la que es realitzaquanesfaunanetejaafonsde
l'interiordelvehicle,reforçantladesinfecciódelsllocsonhagipoguttossirorespirarla
personap
 otencialmentinfectada. 


Lesàreesdelsvehiclesambmajorprobabilitatdedeposiciódelvirus,aixícomlesdemés
contactes ón: 
- Volant. 
- Palancad
 ec anvis. 
- Interruptors (llums, intermitents, eixugaparabrises, interruptors d'aire
condicionat,r àdio,e tc.). 
- Manillesd
 elesp
 ortes. 
- Manetas ointerruptorsd
 efi
 nestretes. 
- Agarraderas. 

La neteja i desinfecció de les superfícies plàstiquesimetàl·liques,delsespaisinteriors,
finestres i parabrises, es faran amb una dilució 1.50 d'un lleixiu amb concentració
40-50 gr/litre preparada recentment. S'ha d'anar amb compte amb la part electrònica
delv ehicle. 

Esrecomanaenrelacióambaquestaspecteemprarnebulitzadorsdeperòxid.Enaquest
cas s'ha de deixar actuar amb les portes tancades durant 1 hora, ventilant
convenientmentd
 esprés. 

La neteja ha de prestar-se amb major intensitat en les parts de major probabilitat de
deposiciódelvirus.Esrecomanaaplicarlasoluciódesinfectant,deixant-laactuaruns10
minuts.Peraaquestatascaesfaràúsdematerialtèxtild'unsolús(drapsibaietesque
seran considerats com a residus després del seu ús, no poden ser reutilitzades) i
polvoritzadors. 

Lanetejaexteriordelsvehicles(prestantmajoratencióaleszonesdemajorprobabilitat
de deposició del virus) es realitzarà ruixant la solució del desinfectant (concentració
0,5%) amb polvoritzadors de pressió (motxilles de fumigació, per exemple) i material
tèxtil d'un sol ús. També es poden emprar els detergents i desinfectants habituals
autoritzats per a tal fi (amb efecte viricida preferentment, autoritzats a Espanya
actualment)iperalessuperfíciess'utilitzaràmaterialtèxtild'unsolús.Ésimportantque
no quedi humitat en la superfície pròxima als ocupants. Es poden emprar tovalloletes
ambd
 esinfectantp
 era a ssecar-los,o
 d
 eixara ssecara l'aire. 

Les tapisseries es netejaran amb escumes seques o amb detergent especial per a
tapisseries.H
 ad
 ed
 eixar-sea ssecara bansd
 'utilitzar-ho. 
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Tambéespodenemprarelsdetergentsidesinfectantshabitualsautoritzatsperaquesta
finalitat,iperalessuperfíciess'utilitzaràmaterialtèxtild'unsolús.Ésimportantqueno
quedihumitatenlasuperfíciepròximaalsocupants.Espodenemprartovalloletesamb
desinfectantp
 era a ssecar-los,o
 d
 eixara ssecara l'aire. 

En quant a les tapisseries es netejaran ambescumessequesoambdetergentespecial
pera t apisseries.S ’had
 ed
 eixara ssecara bansd
 'utilitzar-ho. 
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5.
Gestiód
 er esidusd
 elc entre 

Lagestiódelsresidusordinariscontinuaràrealitzant-sedelamanerahabitual,respectant
elsp
 rotocolsd
 es eparaciód
 er esidus. 

Esrecomanaqueelsmocadorsd'unsolúsqueelpersonalempriperal'assecatdemans
o per al compliment de la “etiqueta respiratòria” siguin rebutjats en papereres o
contenidorsp
 rotegitsa mbt apai,s ip
 ots er,a ccionatsp
 erp
 edal. 

Tot materiald'higienepersonal(mascaretes,guants,etc.)s’hadedipositarenlafracció
resta (agrupació de residus d'origen domèstic que s'obté una vegada efectuades les
recollidess eparades). 

Elsresidusdepersonaltreballadorquepresentisímptomesmentreestrobienelseulloc
detreball,caldràaïllarelcontenidoronhagidipositatmocadorsoaltresproductesusats.
Aquesta bossa d'escombraries haurà de ser extreta i col·locada en una segona bossa
d'escombraries,a mbt ancament,p
 era ls eud
 ipòsite nlaf racciór esta. 





























CORPORACIÓUAB





Pàgina58de59 


PLADECONTINGÈNCIAPRL–COVID-19 

Edició:05 

08-11-2021 



6.
Telèfonsd
 'informació 

Lamajoriadelescomunitatsautònomesespanyoleshanhabilitattelèfonsgratuïtspera
possibles consultes sobre el coronavirus, intentant amb això, evitar lasobrecàrregade
leslíniesdel112idel061,encaraquealgunesaltresmantenenelstelèfonshabituals.A
continuació, s'exposen els telèfons que aquestes comunitats autònomes han habilitat
pera lag estiód
 et rucadesr elacionadesa mbe lv irusS ARS-CoV-2( COVID-19): 





Enc asd
 'urgèncias anitàriat rucara l 112. 

Ministerid
 eS anitat.O
 ficinad
 'InformacióiA
 tencióa lC
 iutadà 
Telèfons: 9
 014
 001
 00- 9
 15
 961
 08
 9- 9
 15
 961
 09
 0 
Correue lectrònic: o
 iac@mscbs.es 
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