
PROTOCOL DE SEGURETAT BIOLÒGICA COVID-19
(V5)

El  propòsit  d’aquest  protocol  és  ajudar  els  establiments  d'hostaleria  a  aplicar  les
millors  pràctiques  disponibles  per  obrir  amb  les  adequades  mesures  de  seguretat
sanitària  per  minimitzar  el  risc  de contagis  pel  virus  del  SARS-CoV-2 establerts  a
l’Orden  SND/414/2020,  de  16  de  mayo,  para  la  flexibilización  de  determinadas
restricciones  de  ámbito  nacional  establecidas  tras  la  declaración  del  estado  de
alarma  en  aplicación  de  la  fase  2  del  Plan  para  la  transición  hacia  una  nueva
normalidad,  l’Orden  SND/399/2020,  de  9  de  mayo,  para  la  flexibilización  de
determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del
estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una
nueva normalidad, la qual deroga l’Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que
se flexibilizan determinadas restricciones sociales y se determinan las condiciones de
desarrollo de la actividad de comercio minorista y de prestación de servicios, así
como  de  las  actividades  de  hostelería  y  restauración  en  los  territorios  menos
afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Com cada establiment és diferent, recomanem l’assessorament tècnic personalitzat
per determinar en cada situació quines són les millors mesures de protecció i quines
adaptacions  són  necessàries  per  oferir  el  servei  amb  les  mesures  de  seguretat
biològica adequades pel personal i els clients.

Aquest  protocol  ha  de revisar-se  i  marcar  tot  allò  amb un  retolador  de  color  que
permeti visualitza allò que s’estigui complint i la data, tanmateix cal tenir registres de
les accions efectuades i comprovacions (marcades amb un asterisc "*" al text), indicant
el  dia  i  hora  de  la  realització  o  revisió.  COMEI  pot  oferir-vos  assessorament  per
complimentar aquestes dades, que ha d’estar a disposició de les autoritats sanitàries.

En color vermell es destaquen aquells aspectes que han de complir-se, estrictament en
els territoris que estan en fase 1, recomanables per garantir les mesures higièniques
en tots els casos.

Reviseu el check-list amb freqüència per verificar el grau de compliment.

Reobertura de l’establimentReobertura de l’establiment

El tancament segur de l’establiment, establert per l’Orden SND/257/2020, de 19 de
marzo,  por  la  que  se  declara  la  suspensión  de  apertura  al  público  de
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establecimientos de alojamiento turístico, suposava la necessitat de fer un tancament
segur de totes les instal·lacions. És necessari revisar el protocol de tancament seguit
per revisar que totes les instal·lacions i equipaments es posen en funcionament en
l’ordre i les condicions adequades. Les instruccions següents es consideren una guia
que haurà d’adaptar-se a cada situació particular:

☑ Comproveu l’estat dels sistemes de detecció i alarma d’incendis. El panell de
control ha d’indicar el seu funcionament NORMAL.

☑ Comproveu  la  pressió  dels  sistemes  d’sprinklers  i  les  BIEs,  i  l’estat  de  les
columnes seques i els extintors.

☑ Verifiqueu l’estat de les revisions de tots els equips del sistema contraincendis
de l’establiment

☑ En  cas  d’observar  qualsevol  deficiència  aviseu  una  empresa  mantenidora
autoritzada.

☑ Obriu i comproveu totes les aixetes, començant per les més properes a la clau
de pas d’aigua

☑ Verifiqueu  la  sortida  d’aigua  calenta  i  freda  a  les  dutxes  (5  minuts)  de  les
habitacions  dels  empleats  i  d’aquelles  habitacions  d’hostes  que  hagin  estat
buides més d’una setmana.

☑ Verifiqueu el correcte funcionament de les aixetes i fonts d’aigua calenta i freda
(5 minuts)

☑ Netegeu,  desinfecteu  amb  productes  autoritzats  per  al  públic  en  general  i
canvieu els filtres de les màquines de gel.

☑ Netegeu i desinfecteu amb productes autoritzats per al públic en general apte
per a superfícies amb aliments tots els taulells i espais amb menjar o begudes.

☑ Netegeu totes  les  zones  de  pas  i  zones  de servei,  i  els  espais  privatius  a
utilitzar pels potencials clients.

☑ Feu un cicle de rentat complet dels rentavaixelles de les cuines i renta-gots.

☑ Purgueu l’aire de les cuines de gas i verifiqueu el correcte funcionament dels
pilots d’encesa dels fogons, després de verificar que tots els fogons, forns i
campanes extractores estan netes i sense greix.

☑ Tots els aliments en mal estat o que hagin ultrapassat la data de caducitat, o se
sospiti  que la podrien haver traspassat, han de ser eliminats, fora dels seus
envasos com a residu orgànic.
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☑ Reagrupeu  els  aliments  refrigerats  i  congelats  en  els  armaris  que  siguin
estrictament  necessaris.  Netegeu  i  desconnecteu  aquells  refrigeradors  i
congeladors que no siguin necessaris.

☑ Feu un rentat en profunditat de piscines i SPAs, canviant els filtres d’aigua i
fent  una  neteja  química  intensa  abans  de  la  seva  posta  en  funcionament.
Aquests serveis poden romandre tancats més temps, encara que la resta de
l'establiment sí que estigui obert al públic.

☑ Faci  una  desinfecció  profunda  del  les  fonts  decoratives  i  dels  sistemes
d’aspersió o nebulització, en especial d’aquells equips afectats per normativa
de prevenció de la legionel·losi.

☑ Zonifiqueu les zones de climatització de l’establiment. Reviseu els equips per
verificar:

◦ Fer una neteja o substitució dels filtres de l’aire condicionat.

◦ Fixar el rang de temperatures entre 23º i 26ºC

◦ Evitar la recirculació d’aire: cal configurar els equips d’aire condicionat per
renovar el 100% de l’aire.

◦ Distribuir  les  taules  i  espais  per  evitar  que  l’aire  impulsat  pugui  ser  un
vector de transmissió de partícules entre els usuaris.

☑ Reviseu l’estat dels ascensors i munta-càrregues, verifiqueu la data de revisió
dels aparells.

☑ Ajusteu  el  contracte  de  subministrament  d’energia,  adaptant  la  potència
elèctrica  requerida,  amb  l’estat  d’alarma  es  va  permetre  la  reducció  de  la
potència contractada, en finalitzar aquest es poden repotenciar els contractes
sense cap cost pel client.

☑ Ajusteu  els  contractes  de  serveis  de  recollida  de  residus  a  les  necessitats
derivades de la nova situació: és previsible un increment de les necessitats de
recollida d’envasos i fracció resta, i la reducció de la generació de la fracció
orgànica i de paper.

☑ Abans d’obrir és necessària la inspecció per part d’una empresa de desinfecció
i control de plagues per tractar les àrees no usades en aquest temps i fer un pla
de tractament dels espais que no seran utilitzats immediatament.

☑ Notifiqueu a l’Ajuntament i a la Direcció General de Turisme de la Generalitat
de Catalunya l’obertura de l’establiment
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Mesures de distanciament a la recepció:Mesures de distanciament a la recepció:

❑ Si les portes d’accés no són d’obertura automàtica, es mantenen obertes per
evitar que s’hagin d’obrir amb les mans.

❑ Tota la informació i material necessari per fer el Check-In i el Check-Out es
troba en la zona de recepció.

❒ S’informa els clients de totes les normes d’higiene i  sanitàries abans del
registre, per escrit i en l’idioma del client.

❑ La recepció dels clients i la facturació de la sortida té lloc en taulells i/o espais
separats entre ells un mínim de 2 metres.

❑ Es disposa de dues marques, p.e. amb cinta adhesiva, ben visibles a terra, una
a 2 metres de les taules de recepció i/o facturació, i  una segona 2 metres
enrere.

❑ Es  redueix  a  una  el  nombre  de  persones  en  els  taulells  de  recepció  i/o
facturació.

❑ S’han  habilitat  mesures  de  distanciament  a  les  entrades  i  sortides  de
l’establiment, utilitzant dues portes separades i circuits diferenciats.

❑ S’ha analitzat totes les rutes de l’establiment fent que els passos estrets siguin
d’un únic sentit.

❑ L’ús d’ascensors de menys de 8 m² és individual, en grups que comparteixen
habitació, o, si una persona necessita assistència, exclusivament amb aquesta.

❒ Es recomana no utilitzar-los i prioritzar l’ús de les escales.

❑ S’informa  els  empleats  i  els  clients  o  visitants  de  les  mesures  higièniques
adequades*:

❒ No us toqueu la cara sense haver-vos rentat les mans o amb guants. Eviteu
tocar-vos els ulls, el nas o la boca sense haver-vos rentat les mans o amb
guants.

❒ Renteu-vos sovint les mans amb aigua i sabó, almenys 20 segons.

❒ A manca d’aigua i sabó, utilitzeu gel hidroalcohòlic amb, almenys, un 62%
d’alcohol.
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❒ Netegeu freqüentment amb solucions alcohòliques amb un mínim del 62%
d’alcohol  els  objectes  de  mà  i  les  superfícies  dels  teclats,  telèfons,
maquinària i altres estris a l’abast de les persones.

❒ Cobriu-vos la boca i el nas quan tossiu o esternudeu amb un mocador d’un
sol ús o la part interna del colze.
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Mesures de protecció dels treballadors:Mesures de protecció dels treballadors:

❑ S’ha fet una avaluació de riscos laborals* per part del Servei de Prevenció de
Riscos  Laborals de  l’empresa  (s’ha  revisat  el  document  “Procedimiento  de
actuación  para  los  servicios  de  prevención  de  riesgos  laborales  frente  a  la
exposición al  nuevo coronavirus (SARS-COV-2)"  mantingut pel  Ministerio de
Sanidad:

❒ S’han pres les mesures indicades per evitat els riscos*.

❒ S’han aplicat mesures per combatre en origen els riscos que no s’han pogut
evitar*.

❒ S’han adoptat les mesures de protecció col·lectiva establertes*.

❒ S’ha adaptat el treball a les característiques dels treballadors, inclosos els
horaris, ritmes, espais, mètodes de treball i equips de protecció individual
necessaris.

❒ S’ha donat la formació* adequada relativa a:

▪ Higiene de les mans.

▪ Utilització de mascaretes.

▪ Ús dels guants.

▪ Procediments per posar-se i treure els EPIs amb seguretat.

❑ S’ha convidat a tot el personal que pot fer, totalment o parcialment, les seves
tasques des de  la  seva residència a fer-ho,  se li  ha dotat de les  eines i  la
formació necessària per fer-ho còmodament*.

❑ S’ha indicat els treballadors l’obligació de quedar-se a casa i no anar a treballar
si es troben malament* o mostren símptomes compatibles amb la COVID-19:

1. Febre

2. Tos

3. Mal de gola

4. Disnea

5. Calfreds

6. Vòmits

7. Diarrea

8. Pneumònia

9. Altres símptomes respiratoris

10. Disfunció renal greu.

Protocol de seguretat biològica COVID-19 (V5) Pàg. 6 de 20
CC-BY-SA 3.0: COMEI, SL – 933134666 – www.comei.es

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.ca
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
http://www.comei.es/
tel:+3493313466


❑ Es comproven els símptomes i la temperatura corporal als treballadors abans
d’entrar  a  l’edifici*.  Els  empleats  amb  febre,  tos,  dificultats  respiratòries  o
temperatura superior a 37,5ºC no podran treballar.

❒ S’avisarà telefònicament el Sistema d’Emergències Mèdiques o el CAP

❒ S’informa el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l’empresa

❒ Se’l convida a anar a metge i quedar-se a casa fins que estigui totalment
recuperat.

❑ S’han eliminat els sistemes de control d’accessos per empremta digital, en cas
de  mantenir-los  s’han  de  netejar  abans  i  després  de  cada  ús  amb  solució
alcohòlica de més de 62%*.

❑ Tots els treballadors duen mascareta amb capacitat de filtració FPP2*.

❑ Les taules i els espais de treball de tots els treballadors estan separades un
mínim de 2 metres. La distància es pot reduir a la meitat si les persones estan
separades per mampares.

❑ S’evita  que  el  personal  comparteixi  taules,  cadires,  telèfons,  ordinadors,  o
altres eines o equips. Es netegen i higienitzen tots els estris de l’entorn després
de cada ús i en particular al finalitzar cada torn:

❒ Mampares.

❒ Pantalles tàctils, teclats, CPUs i pantalles.

❒ Terminals de pagament

❒ Eines de treball (és aconsellable que aquestes siguin d’ús individual)

❑ Es promou el distanciament entre els treballadors distribuint la jornada laboral i
limitant el contacte entre el personal i els hostes.

❑ Els espais de descans, sales de reunions i serveis es netegen amb freqüència,
utilitzant desinfectants d’ús domèstic.

❑ S’evita  que  el  personal  mengi  o  descansi  en  grup,  modificant  els  horaris
establerts si és possible. Es limita els grups a les zones de descans a un màxim
de 10 persones,  mantenint  una distància  mínima de 2  metres  de separació
entre ells.

❑ S’evita que el personal comparteixi plats de menjar o begudes.
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❑ Els  productes  higienitzants,  com  el  gel  hidroalcohòlic,  i  els  productes  de
protecció personal pels treballadors (guants i mascaretes) estan distribuïts en
llocs  accessibles  únicament  a  ells,  repartits  per  les  zones  de  treball
l’establiment.

❒ S’ofereix la possibilitat d’interrompre el treball amb freqüència per rentar-se
les mans sovint amb aigua i sabó.

❒ Es disposa de flascons amb solucions alcohòliques amb un mínim del 62%
d’alcohol.

❑ Es mantenen els registres que permeten fer el seguiment dels contactes amb
qualsevol  persona  (empleats  o  hostes)  que  es  pugui  comunicar  des  de
l’Administració  Sanitària  que  han  estat  contagiats  (registres  de  clients  i
visitants  i  de  la  jornada  laboral,  documentació  dels  protocols  de  control
d’elements  clau  del  sistema  de  gestió,  registres  electrònics  o  càmeres  de
vigilància...)*.

❑ Es limita l’entrada de personal de les empreses de transport de mercaderies i
aliments a l’interior de l’establiment, les càmeres frigorífiques permeten l’accés
independent o són operades per una única persona*.

❑ Els uniformes de treball i altra roba de treball és d’ús obligatori, es netegen en
acabar  cada  jornada  laboral, entre  60º  i  90ºC,  preferentment  al  mateix
establiment*.
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Mesures per protegir les zones d’ús públicMesures per protegir les zones d’ús públic

❑ L’aforament de cada un dels espais  comuns que configuren l’establiment es
redueix de forma independent en cada espai i en la totalitat de l’establiment, a
un màxim d’un terç del calculat seguint els criteris del seu Pla d’Autoprotecció i
el CTE.

❒ Si  la  distància  física  entre  persones  resultant  és  inferior  a  2  metres,
l’aforament s’ha reduït per assolir aquest distanciament mínim.

❑ El  personal  de  l’establiment  comprova  que  l’aforament  anterior no  es  veu
sobrepassat.

❑ El personal de l’establiment està format i ensinistrat per mantenir una distància
mínima de 2 metres amb els clients i altres visitants, i entre ells*.

❑ S’han  identificat  i  evitat  totes  les  zones  de  l’establiment  on  les  persones
(empleats,  hostes  i/o  visitants)  podrien  ser  obligades  a  situar-se  a  una
distància inferior a 2 metres (escales, passadissos, àrees de descans, portes,
ascensors...).

❒ Les zones d’amplada inferior a 2 metres tenen un únic sentit de circulació.

❒ Les zones d’amplada compresa entre 2 i  4 metres presenten marques a
terra que identifica ambdós sentits de marxa.

❑ Les normes sanitàries i higièniques a seguir pels hostes estan exposades en
llocs visibles i en els idiomes habituals dels hostes (almenys català i castellà)

❑ Tots els espais estan correctament ventilats.

❒ Totes les estances i espais es ventilen un mínim de 5 minuts cada dia amb
aire de l’exterior per garantir la seva renovació.

❒ Els sistemes d’aire condicionat no recirculen l’aire i l’obtenen tot (100%) de
l’exterior.

❒ Cap persona se situa en corrents d’aire provocats per ventiladors, tuberes o
finestrals.

❑ Es redueix  al  màxim el  temps necessari  per  portar  o  retirar  objectes  a  les
habitacions, assegurant un distanciament mínim de 2 metres amb els hostes.

❑ El  sistema de pagament preferit  és el  contact-less (aplicació mòbil,  telèfon,
NFC o targeta),  informant d’aquesta preferència al  taulell  de recepció*.  Els
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terminals estan a l’abast dels usuaris sense que sigui necessari de manipular-
los, en cas contrari s’higienitzen els sistemes de pagament després de cada ús.

❑ En cas de pagament amb monedes o bitllets, ambdues persones es netegen les
mans amb gel hidroalcohòlic per a mans després de tocar els diners.

❑ Al costat de tots els elements que puguin ser manipulats pels hostes o altres
convidats (taulell de recepció, fonts d’aigua, màquines dispensadores o de gel,
bolígrafs, claus o targetes...) es disposa de material d’ús general autoritzat per
netejar les mans:

❒ Gel hidroalcohòlic per a mans

❒ Tovalloletes desinfectants autoritzades.

❒ Aigua i sabó

❑ Els  serveis  estan  oberts  al  llarg  de  totes  les  hores  de  funcionament  de
l’establiment.

❒ S’evita tancar-los per operacions de manteniment o neteja durant les hores
de màxima ocupació o activitat.

❒ S’informa de l’horari de neteja i desinfecció dels serveis

❒ Únicament poden ser utilitzats per una persona (i  el  seu acompanyant si
necessita assistència).
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Mesures de protecció relatives als àpats i altres menges:Mesures de protecció relatives als àpats i altres menges:

❑ Els aliments no cuinats (durant un temps superior a 2 minuts a temperatura
superior  a  70ºC)  es  netegen  i  desinfecten  abans  del  seu  processat  amb
desinfectants aptes per a ús alimentari (Classe TP4 i clau de registre HA)*.

❑ Tot el personal que pugui trobar-se a menys de 2 metres de qualsevol menjar o
beguda té la formació registrada per a Manipular Aliments, inclosa en el Pla de
formació i capacitació de l’establiment alimentari*.

❑ La vaixella, els coberts, cristalleria i estovalles es guarden en llocs tancats

❒ Si això no fos possible, hauran de guardar-se allunyades de les zones de pas
del personal i els clients,

❑ S’impossibilita  que  els  hostes  o  visitants  es  puguin  servir  ells  mateixos
qualsevol aliment:

❒ Totes  les  menges  són  envasades  en  contenidors  monodosi  tancats  pel
personal de cuina.

❒ El menjar no està a l’abast de la mà dels clients (taulells, bufets lliures, plats
de  pastes,  o  galetes  i  altres  preparats...)  separat  sempre  per  barreres
físiques.  Únicament  el  personal  del  servei  pot  servir  els  plats,  s’han
cancel·lat els bufets lliures i autoserveis.

❒ Els esmorzars, dinars o sopars dels hostes se serveixen:

▪ Únicament a les habitacions1. L’hotel ha de preveure si es pot oferir amb
seguretat a l’habitació o deixar les safates a l’exterior (segons la mida de
cada habitació i l’espai disponible per moure’s mantenint la distància de
seguretat amb els hostes).

❑ S’evita que es comparteixin plats o coberts entre els comensals, indicant-ho
gràficament i s’ofereixen plats i coberts addicionals.

❑ No es permeten grups de més de 10 persones asseguts a la mateixa taula,
agrupació de taules o barra en espais oberts.

❑ En  l’interior  dels  locals en  territoris  en  fase  2 es  poden  servir  menjars  a
l’interior, amb les següents restriccions:

❒ L’aforament màxim no sobrepassa el 40% de l’aforament establert.

1Opció preferent i recomanable, és obligatòria en establiments en territoris en fase 1
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❒ L’admissió de comensals es realitza, preferentment, amb cita prèvia.

❒ El consum només es pot fer asseguts a una taula o agrupació d’aquestes.

❒ Es permet la recollida al local de menjar o beure demanat prèviament.

❑ No hi ha llimones, gel, escuradents sense embolcalls ni estris a l’abast dels
clients a les barres dels bars, els taulells o les taules).

❑ Els  comensals no tenen accés físic  a  la  carta.  En cas contrari  és  necessari
netejar-la amb una solució alcohòlica autoritzada per a desinfecció pel públic en
general abans i després de cada ús.

❑ Es  posa  a  disposició  del  client  dispensadors  de  gels  hidroalcohòlics  amb
activitat  viricida  autoritzats  i  registrats  pel  Ministeri  de  Sanitat*.  Aquests
elements no es troben a les taules i estan separades un mínim d’un metre de
qualsevol beguda o aliment.

❑ Després  de  consumir  menjars  o  begudes  a  l’interior  de  l’establiment  o  les
terrasses  exteriors,  les  taules,  cadires  i  estris  (cartes,  setrilleres  o  porta-
tovallons) es netegen amb desinfectants autoritzats per al públic en general.

❑ S’utilitzen estovalles i tovallons d’un sol ús.

❒ En cas que no sigui possible s’evita l’ús de les mateixes estovalles entre
clients diferents sense un rentat mecànic previ entre 60º i 90º.

❑ Tots els coberts i estris de cuina es netegen en rentavaixelles a més de 80ºC.

❑ No s’utilitzen baietes o draps per a la neteja de les taules, únicament paper
impregnat  de  solucions  desinfectants  autoritzades  per  l’ús  pel  públic  en
general.

❑ Els esmorzars, dinars i sopars servits als menjadors són servits, únicament, pel
personal autoritzat de l’establiment (s’ha eliminat els bufets i autoserveis de
menjar no envasat).

❑ Les taules dels menjadors se situen:

❒ Evitant l’acció directa de l’aire condicionat, els ventiladors o corrents d’aire.

❒ Separant els comensals de taules diferents un mínim de 2 metres. Aquesta
distància es pot reduir amb barreres físiques (mampares) en un 50%
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Mesures de protecció per a la neteja:Mesures de protecció per a la neteja:

Els  productes  de  desinfecció  autoritzats  a  Espanya  es  poden  trobar  a
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Listado_virucidas.pdf . Els productes identificats per ser utilitzat
per  personal professional  especialitzat únicament poden ser  aplicats per  empreses
registrades  al  ROESP,  que  pot  consultar-se  a
https://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/per_perfils/empreses_i_establimen
ts/empreses_de_control_de_plagues/
registre_oficial_destabliments_i_serveis_plaguicides_roesp/ 

❑ Cal evitar moquetes, catifes i altre mobiliari amb material tèxtil o porós, per la
dificultat que pot representar la seva neteja i desinfecció.

❑ Tot el personal de neteja utilitza guants de nitril o acrilonitril, o de làtex sobre
guants de cotó*.

❑ S'utilitzen únicament productes autoritzats per a neteja i desinfectants aptes
per a usos generals, en els envasos originals i seguiu les instruccions d’ús del
fabricant*.

❑ Per  a  les  desinfeccions  utilitzen  productes  desinfectants  autoritzats  per  al
públic en general*:

❒ Solucions alcohòliques amb una concentració del 62% al 71% d’alcohol

❒ Lleixiu amb un màxim de 0,1% de clor (dilució recent de lleixiu comercial
1:50)

❒ Solucions de peròxid d'hidrogen al 0,5% en un minut

❑ En cas d’utilitzar productes desinfectants autoritzats per ser usats per personal
professional no especialitzat, els aplicadors tenen coneixements i habilitats en
el maneig dels productes químics, i és capaç d'utilitzar correctament els equips
de protecció individual (EPI)*.

❑ Els productes  desinfectats  autoritzats per ser usats per personal professional
especialitzat són  aplicats,  exclusivament  per  persones  amb  Certificat  de
Professionalitat  "Serveis  per  al  Control  de  Plagues"  de  Nivell  2  o  Nivell  3
complementat  amb  la  formació  dels  Nivells  especials  segons  les
característiques del producte emprat*.

❑ No  es  barregen  mai  productes  de  neteja,  desinfectants  o  higienitzants
diferents.
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❑ Tots els espais es ventilen, almenys una diàriament i durant el temps necessari
per aconseguir la renovació de tot l’aire.

❑ Es netegen i higienitzen tots els estris de l’entorn de treball després de cada ús
i en particular en finalitzar cada torn*:

❒ Mampares.

❒ Pantalles tàctils, teclats, CPUs i pantalles.

❒ Terminals de pagament

❒ Eines de treball (és aconsellable que aquestes siguin d’ús individual)

❑ Es neteja  i  desinfecta  un  mínim de cada dues  hores,  una d’elles  abans  de
començar l’activitat i l’última a darrera hora, amb desinfectants autoritzats per
al públic en general*:

❒ Panys de portes

❒ Taulells i taules

❒ Passamans

❒ Interruptors

❒ Màquines dispensadores

❒ Telèfons, perxes

❒ Aixetes de tots els serveis públics.

❒ Portes exterior dels ascensors i els botons de tots els pisos.

❒ Interior de la cabina dels ascensors i les botoneres.

❑ Les  sales  de  menjador  i  restauració s’han  de  mantenir  en  condicions
higièniques:

❒ Es netegen diàriament cadires, taules i qualsevol superfície que pugui estar
en contacte amb els clients i entre cada servei.

❑ Els  serveis  oberts  al  públic es  netejaran  i  desinfectaran  amb desinfectants
autoritzats per al públic en general un mínim de sis vegades al dia*.

❒ S’informa, amb cartelleria o megafonia del tancament dels serveis per a la
neteja i desinfecció.
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❑ Abans d’obrir les piscines al públic es neteja*:

❒ Diàriament  totes  les  instal·lacions  en  espais  tancats,  com vestuaris  (les
dutxes han d’estar tancades) i  rentamans i WC i evacutoris (els situats a
menys de dos metres entre ells estan clausurats) dels banys.

❒ Diàriament tots els equips i materials que configuren la instal·lació:

▪ Vas i platja de la piscina

▪ Material auxiliar i de socors, reixeta perimetral, farmaciola, taquilles

❒ Un mínim de tres vegades al dia: Manetes, portes, baranes

❑ La neteja de les  habitacions dels hostes inclou específicament la neteja amb
desinfectants autoritzats per al públic en general de*:

❒ Comandaments de televisió,

❒ Interruptors de la llum, endoll i espai al seu voltant

❒ Aixetes, els fluxòmetres i polsadors.

❒ Cortines i mampares de bany.

❒ Assecadors de cabell.

❒ Capsals dels llits

❒ Portes, marcs de les portes i panys

❒ El terra.

❑ La  neteja  de  les  habitacions  on  hi  hagi  un  canvi  d’hoste es  du  a  terme
transcorregudes 4 hores de la facturació de la sortida de l’usuari anterior*.

❑ Es manté un registre escrit de totes les operacions de neteja i desinfecció on
s’anota la persona i l’hora a la qual s’ha fet l’actuació i les observacions, si n’hi
hagués*.

❑ Després de cada  operació de neteja els materials emprats no són reutilitzats
(materials i EPIs).

❑ Tots els procediments de neteja estan escrits, i es registra el seu compliment*.
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Mesures per evitar la propagació d’infeccions:Mesures per evitar la propagació d’infeccions:

❑ S’indica  a  l’entrada  de  l’establiment  amb  cartelleria  clara,  la  prohibició  de
l’accés a persones amb símptomes (febre, tos, bronquitis, pneumònia o altres
dificultats respiratòries o temperatura superior a 37,5ºC)*. 

❑ S’informa els hostes, visitants i empleats sobre els protocols d’higiene de les
mans i respiratòria, i com evitar els contagis en tossir*.

❑ Es desencoratgen les abraçades o les encaixades de mans com a forma de
salutació

❑ Es disposa de flascons de productes higienitzant, com el gel hidroalcohòlic per a
mans,  a  les  entrades  i  sortides  (a  l’interior  i  l’exterior)  de  tots  els  espais
comuns.

❑ Els congressos, seminaris, trobades professionals i conferències o altres actes
similars prioritzant  el  format virtual (Videoconferència o Streaming), utilitzant
canals  de  telecomunicacions  adequats.  En  cas  de  celebrar-se  en  sales  de
l’establiment (fase 2), a més de complir les condicions generals ja indicades:

❒ Es limita el nombre d’assistents a un màxim de 50 persones.

❒ L’aforament  està  limitat  a  un  terç  de  l’aforament  establert  al  Pla
d’Autoprotecció i el CTE

❒ Es manté una superfície suficient per garantir el distanciament físic de 2
metres entre tots els assistents

❒ Se  subministren  equips  de  protecció  individual  adequats  a  tots  els
assistents

❑ Els gimnasos i espais on, en fase 2 se celebrin actes d’animació o altres actes
públics compleixen les següents condicions:

❒ Es ventilen els espais almenys dues hores abans de ser utilitzats.

❒ Disposen de flascons de productes higienitzant, com el gel hidroalcohòlic
per a mans, a les entrades i sortides (a l’interior i l’exterior).

❒ L’aforament  està  limitat  a  un  terç  de  l’aforament  establert  al  Pla
d’Autoprotecció i  el CTE, sense sobrepassar el nombre de 20 persones i
mantenint la distància física de 2 metres entre elles
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❒ Disposen d’esprais de productes desinfectants autoritzats  i  tovalloles  de
paper per al públic en general al costat de totes les màquines d’exercici o
musculació, i a les zones de descans.

❒ Tot el material utilitzat es desinfecta després de cada ús.

❑ En  establiments  situats  en  territoris  en  fase  2,  les  sales  d’SPA,  piscines
cobertes i altres espais on practicar esport a cobert:

❒ S’utilitzen, exclusivament, amb cita prèvia:

❒ Es ventilen els espais almenys dues hores abans de ser utilitzats.

❒ Disposen de flascons de productes higienitzant, com el gel hidroalcohòlic
per a mans, a les entrades i sortides (a l’interior i l’exterior).

❒ Disposen d’esprais de productes desinfectants autoritzats  i  tovalloles  de
paper per al públic en general al costat de totes les màquines d’exercici o
musculació, i a les zones de descans.

❑ A les piscines, en fase 2 es limita i reparteixen els usuaris de forma homogènia
sobre la superfície de la platja de la piscina.

❒ S’informa, a l’entrada, de les mesures de seguretat higiènica obligatòries, i
la necessitat d’abandonar l’espai davant de qualsevol símptoma compatible
amb la COVID-19.

▪ Aquesta informació es recorda per megafonia quan existeix aquesta.

❒ Es  delimiten  i  marquen  en  el  terra  espais  que  permetin  mantenir  un
distanciament físic entre les persones de 2 metres.

❒ No es pot fer ús de dutxes als vestuaris ni de fonts d’aigua.

❑ Tots els rentamans disposen d’aigua, sabó, tovalloles de paper i/o eixugamans
d’aire calent.

❑ La distància entre els evacutoris és d’un mínim de 2 metres (els que es trobin a
distàncies inferiors estan tancats i/o cancel·lats).

❑  A totes les entrades i sortides de l’establiment i dels espais comuns es disposa
de cubells, amb bossa interior, preferentment amb tapa accionada pel peu, per
dipositar els mocadors, les tovalloletes o les tovalles de paper*.

❑ S’aconsella als hostes i clients reduir el contacte amb els empleats.
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❑ Es  recorda  als  hostes  i  clients  portar  mascaretes  en  l’interior  dels  espais
comuns*.

❒ Se subministren* mascaretes, almenys de tipus quirúrgic, als hostes que ho
requereixen.

❑ Es  manté  un  registre  escrit  de  tots  els  productes  emprats  per  netejar  i
desinfectar, verificant que disposa de número de registre sanitari i autorització
del Ministeri de Sanitat*.

❑ Si  una  persona  experimenta  símptomes  de  contagi  (febre,  tos,  dificultat
respiratòria  o  temperatura  superior  a  37,5ºC)  informeu*  el  Sistema
d’Emergències Mèdiques (061) i confineu-lo (vegeu pàgines següents).
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En cas d’haver de confinar, temporalment, alguna persona En cas d’haver de confinar, temporalment, alguna persona o se sospiti delo se sospiti del
seu contagiseu contagi::

Les persones que han estat identificades com a contacte pròxim amb una persona
diagnosticada  amb  COVID-19  o  que  són  considerades  com  a  potencialment
contagiades pels serveis sanitaris han de romandre confinades. Si l’hoste està lluny
del seu domicili o les instal·lacions sanitàries no tenen capacitat, el confinament pot
fer-se, temporalment, a l’establiment, amb coneixement de l’administració sanitària i
sota supervisió mèdica pel seguiment de la simptomatologia.

Els  hotels  han  d’estar  preparats  per  poder  oferir  aquest  servei,  proporcionant  la
informació,  formació  i  mesures de protecció adequades al  seu personal,  i  obtenint
l’assistència exterior necessària per resoldre tots els dubtes que es puguin presentar.
Tot el personal ha de conèixer i ser capaç de reconèixer els símptomes de la COVID-
19 i saber el que ha de fer si desenvolupa qualsevol d'aquests símptomes.

Aquestes  mesures  específiques  són  exclusivament  per  establiments  on  hi  hagi
persones amb símptomes i no és necessari aplicar-les en cas contrari.

✔ És obligatori respectar la intimitat dels hostes. La informació sanitària dels 
hostes és de sensibilitat especial, l’establiment no registrarà cap informació 
respecte a l’estat de salut dels hostes, i únicament registrarà l’aptitud o no per 
desenvolupar l’activitat laboral del seu personal però no el motiu.

✔ Les habitacions situades a ambdós costats de l’ocupada per l’hoste i la situada 
al davant romandran buides mentre es mantingui el confinament i no s’hagi fet 
la seva desinfecció certificada per una empresa registrada a ROESB.

✔ Únicament el personal directament encarregat de la neteja o assistència a la 
persona o persones confinades han de ser coneixedors d’aquesta situació, per 
facilitar que puguin prendre les mesures d’autoprotecció necessàries.

✔ El lliurament dels aliments i begudes lliurats als hostes confinats es farà 
deixant-los a la porta, serà ell el que l’haurà d’entrar a l’habitació i treure-ho 
una vegada s’hagi consumit. 

✔ Es minimitzarà el temps de contacte amb l’hoste confinat, en tots els contactes,
tant l’hoste com el seu interlocutor se situaran a una distància superior a 2 
metres i portaran les mesures de protecció personal adequades: mascaretes 
amb capacitat filtrant mínima FPP2 (92% d’eficàcia), guants d’un sol ús i ulleres
o visera.

✔ Es reduirà la freqüència de neteja de l’habitació, les operacions de neteja poden
recaure exclusivament en l’hoste. En el cas que no sigui possible i calgui 
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intervenció per part de personal de neteja de l’establiment, aquesta intervenció
s’ha de realitzar amb els EPIs recomanats pel Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals:

✔ Mascaretes amb filtre d’eficiència FPP2 o FPP3 amb marcatge CE s/EN 
149

✔ Vestit amb tipus de protecció 4 o inferior amb marcatge CE s/EN 14126

✔ Protecció ocular per aplicació tipus 5 amb marcatge CE s/EN 166

✔ Guants amb marcatge CE s/EN 374 -1 o -2

✔ El procediment de neteja inclourà l’escombrat inicial, la neteja amb aigua i sabó 
i la desinfecció amb productes autoritzats, aptes per a usos generals.

✔ Es recomanarà a l’hoste la ventilació freqüent de l’habitació, i al llarg de cinc 
minuts cada jornada, preferentment abans de la neteja o desinfecció i mentre 
altres persones puguin compartir l’espai. Cal evitar que l’hoste i el personal de 
neteja comparteixin la mateixa estança (s’ubicarà al balcó, bany, o rebedor si és
possible amb mascareta, almenys de tipus quirúrgic).

✔ El material, estris i safates seran recollides en l’interior de l’habitació en bosses
de plàstic tancades i desinfectades seguint les pautes establertes per a la resta
de materials, preferentment en rentavaixelles a una temperatura superior a 
60ºC

✔ Tots els residus generats a l’habitació són considerats potencialment 
contaminats. La seva recollida serà separada de la resta dels generats a 
l’establiment i s’informarà el servei de gestió de residus. La gestió recomanada 
per l’Agència de Residus de Catalunya per aquests residus és la incineració.

✔ Quan l’hoste abandoni l’establiment es contractaran els serveis de desinfecció 
de les superfícies potencials infectades amb una empresa inscrita al ROESB

Esplugues de Llobregat, 18 de maig de 2020
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