
 

 
Recomanacions que resulta convenient adoptar, en la mesura que siga possible, per 
les empreses: 
 

- Limitar el núm. de persones en els centres de treball i temps d'exposició al mínim 
possible. 
 

- Cancel·lar o ajornar, sempre que siga possible, les reunions i concentracions de 
persones en esdeveniments, cursos, esmorzars, sopars, congressos, etc. 
 

- Evitar els viatges i menjars de treball. 
 

- Afavorir el teletreball en aquelles activitats o lloc en els quals siga viable. Hi ha 
solucions temporals de fàcil implantació i sense cost per a accedir per control remot a 
l'equip de treball i a la intranet corporativa: 

 
https://anydesk.com/es 

https://chrome.google.com/webstore/detail/chromeremote- 
desktop/gbchcmhmhahfdphkhkmpfmihenigjmpp?hl=es 

 
- Reforçar la neteja i desinfecció de llocs i equips de treball: Neteja freqüent amb 

desinfectant i material d'un sol ús de superfícies de treball, poms de portes, 
lavabos, wc, telèfons, etc. 

 
- En totes les tasques de neteja fer ús de guants de vinil/acrilonitrilo.  

 
- Garantir la dispensació d'aigua i sabó suficient en totes les instal·lacions. 

 
- Posar a disposició productes amb base alcohòlica en núm. suficient. 

 
- Prioritzar els contenidors de fem amb tapa. 

 
- Assegurar una ventilació natural adequada. 

 
- Facilitar a treballadors, proveïdors, usuaris i clients informació clara, objectiva i 

concreta sobre el COVID-19 així com instruccions sobre mesures d'higiene a seguir: 
o Rentada freqüent de les mans seguint les pautes establides pel Ministeri de Sanitat. 
o En cas de tos o esternuts, utilitzar mocadors de paper per a cobrir-se boca i nas o, 
en defecte d'això, tossir o esternudar sobre el braç, en l'angle intern del colze, mai 
utilitzant les mans. 

 

• Evitar el contacte estret i mantindre una distància de més d'un metre amb 
persones amb símptomes catarrals. 

 

• Evitar tocar-se els ulls, nas i boca. 
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• Realitzar la neteja de peces tèxtils en cicles de rentada complets a 60-90é. 
 
 

- Seguir les recomanacions realitzades pel servei de prevenció alié. 
 

- Utilitzar, quan siga procedent per la naturalesa de l'activitat, els equips de protecció 
individual necessaris. 
 

- Davant qualsevol símptoma, la persona afectada haurà de telefonar al 061 o 112 i 
mantindre's el més allunyada possible de la resta fins que arriben els serveis sanitaris. 
Haurà d'utilitzar màscara, en cas de disposar d'ella. Seguir les indicacions que 
oferisquen els serveis sanitaris. 
 

 
Informació addicional i recursos: 
 

Accés a la informació de la OMS 
 

Guia de mesures i bones practiques per a establiments i treballadors del sector turístic 
editada per el Ministeri de Sanitat 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Documents/2020/110320-Gu%C3%ADaBuenasPr%C3%A1cticasCOVID-19.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Documents/2020/110320-Gu%C3%ADaBuenasPr%C3%A1cticasCOVID-19.pdf

