
RECOMANACIONS PELS TREBALLADORS I LES EMPRESES

TREBALLADOR EMPRESA
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Informa’t de les noves mesures de 
seguretat i higiene establertes per 
l’empresa. Si tens dubtes informa’t abans.

És important que l’empresa informi als seus 
treballadors dels canvis i protocols que s’han 
elaborat per la COVID19

Segueix les recomanacions de prevenció 
del Govern i Salut.

L’empresa ha d’informar al seus treballadors de 
les mesures preventives establertes de Govern i 
Salut.

El dia abans de començar a treballar pren-
te cada 12h la temperatura i fes el test 
d’autoavaluació a la web 
https://coronavirus.govern.ad

El treballador ha de ser conscient de que no pot 
anar a treballar amb simptomatologia. 
L’empresa entén que els treballadors que es 
reincorporen ho fan sense símptomes

Si al nucli familiar hi ha una persona 
confinada per simptomatologia o COVID19, 
han de passar 14 dies sense símptomes ni 
febre per anar a treballar.

El treballador ha d’informar a l’empresa de la 
seva situació i l’empresa ha de fer un 
seguiment, per la reincorporació.

Si ets una persona vulnerable a la 
COVID19, comunica-ho a la empresa, 
sense especificar el motiu, perquè el Servei 
de Prevenció valori la teva aptitud.

L’empresa ha d’omplir el procediment per
treballadors vulnerables i enviar-ho al servei 
mèdic laboral del seu servei de prevenció
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Per arribar a la feina el millor és anar sol, a
peu, bicicleta, moto o cotxe. Evita hores 
punta. Si aparques el cotxe a l’empresa surt 
del cotxe quan no trobis companys que fan 
el mateix, si és necessari espera dins del 
cotxe. El cotxe s’ha de desinfectar cada dia.

L’empresa pot posar cartells recordant les 
mesures de transport. Ha de facilitar lloc per 
deixar bicicletes o motos. Si l’empresa te 
pàrquing ha d’establir diferents horaris 
d’entrada i sortida.

Si has d’anar en transport públic, posa’t 
mascareta, manté les distàncies de 
seguretat al fer la cua per entrar i a dins del 
transport. Si vas en cotxe amb més gent, 
porta mascareta i manté la distància, en un 
cotxe de 4 places solament poden anar 2 
persones, una per fila de seients i mai 
darrera del conductor.

L’empresa pot posar cartells recordant les 
mesures de transport

Si trobes persones conegudes evita el 
contacte i manté la distància.
Evita tocar superfícies amb les mans, com 
baranes, vidres, portes, etc.

L’empresa pot posar cartells recordant les 
mesures de seguretat e higiene.

A l’arribar a la feina rentat bé les mans amb 
aigua i sabó.

L’empresa ha de facilitar sabó o solucions 
hidroalcohòliques pel rentat de mans 
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Sempre que l’empresa ho hagi previst s’ha de fer 
una entrada escalonada per evitar aglomeracions. 

S’ha de fer una entrada escalonada per evitar 
aglomeracions, indicar marge d’horaris als treballadors.

Evita el contacte directe amb companys i manté la 
distancia mínima d’1 metre essent recomanable els 
2 metres. En cas de NO poder complir amb la 
distància de dos metres, ús obligatori de mascareta.

S’ha de col·locar cartells per tota l’empresa explicant les 
mesures d’ higiene per la COVID19

Pugeu per les escales mantenint distància d’1 metre 
essent recomanable els 2 metres, si heu de agafar 
l’ascensor fer-ho individualment. 

Tancar els ascensors o posar cartells indicant que només 
pot pujar una persona per viatge. L’empresa ha de 
promoure l’ús de les escales.

Sempre que es pugui, fer teletreball i evitar 
reunions presencials. En el cas de fer reunions 
presencials és preferible realitzar-les a l´aire lliure 
sempre que es pugui (utilitzant mascareta quan no 
es mantingui la distància de dos metres).

S’ha de tenir previst quines feines es poden fer per  
teletreball, canviar reunions presencials per 
videoconferències.

Tapeu-vos amb el colze en tossir o esternudar Posar cartells per recordar mesures de higiene

No et toquis amb les mans la boca, nas i ulls. Si 
tens ganes abans rentat les mans.

Posar cartells per recordar mesures de higiene

Evitar compartir equips, eines o dispositius de 
treball amb altres treballadors

Facilitar que cada treballador disposi del seu equip, estris 
o dispositius per treballar
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Evitar compartir menjar, begudes, 
cigarretes, estris personals d’altres 
treballadors. Cada treballador ha de portar 
els seus estris personals.

Si l’empresa té un menjador o zona comuna, 
establir horaris per evitar aglomeracions. Els
distribuïdors d’aigua solament es podem fer 
servir amb gots d’un sol ús i un cada vegada.

L’empresa facilitarà els equips de protecció 
individual necessaris en funció del risc del 
lloc. 

Segons l’avaluació de riscos, cada lloc de 
treball tindrà les seves indicacions per ús i 
tipus d’EPIS pertinents.

S’ha de deixar el lloc de treball net i 
endreçat per facilitar la seva neteja. Llença 
els mocadors, EPI’s, gots d’aigua a la 
paperera i després tanca la bossa.
Si vas al WC recorda buidar la cisterna 
amb la tapa tancada

Es important que el personal de neteja porti 
els EPIS corresponents i que netegi cada 
canvi de torn, especialment les superfícies de 
més contacte.. L’empresa ha de disposar de 
papereres amb tapa i pedal. 

Si a la feina teniu tos seca, dificultat per 
respirar, febre, mal de cap intens, aviseu al 
vostre cap, heu de tornar a casa i avisar el 
metge de capçalera. 

En aquet cas, s’ha d’enviar al treballador a 
casa, netejar el seu lloc de treball 
correctament, els companys que han tingut 
contacte s’han de fer un seguiment de la 
febre i simptomatologia, durant 14 dies i 
l’empresa ha de fer un seguiment de 
l’evolució del malat, per confirmar si ha 
contret la malaltia.
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Si per la vostra feina us heu de canviar de 
roba, heu de separar la roba de feina de la 
de carrer. Abans de sortir de la feina rentar-
se bé las mans.

L’empresa ha de disposar de vestuaris on 
es pugui separar la roba de feina de la de 
carrer.

La sortida també s’ha de fer escalonada i si 
has d’agafar el cotxe del pàrquing fes-ho de 
manera que no coincideixis amb el 
conductor del cotxe que tinguis al costat.

S’ha organitzar tant l’entrada com la sortida 
dels treballadors per no tenir 
aglomeracions. El cotxes s’han d’aparcar 
tots igual evitant que coincideixin les portes 
dels conductors.
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Durant el trajecte a casa s’ha de mantenir 
las mateixes normes de seguretat i higiene 
que per arribar a l’empresa

Cartells als vestuaris recordant mesures de 
seguretat e higiene.

Quan arribis a casa deixa las sabates, casc, 
claus, bosses a l’entrada. Renta’t de seguida 
les mans

Deixa la roba en una bossa i dutxeu-vos, 
evitar portar la roba que has fet servir a 
fora, per casa.

Renteu les ulleres, mòbil i altres estris 
personals amb aigua i sabó o alcohol. 
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Pren-te la temperatura i fes el test 
d’autoavaluació a la web de Govern, abans 
d’anar a dormir.
https://coronavirus.govern.ad

L’empresa ha d’estar preparada per la
absència de treballadors que presentin 
simptomatologia el mateix dia. Ha de 
disposar d’un protocol de rotacions 
establert.
És important que l’empresa tingui un pla 
de contingència per poder donar 
resposta a totes les situacions que 
puguin esdevenir
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Al matí abans de marxar pren-te la 
temperatura i si tens febre o 
simptomatologia avisa a l’empresa i truca 
al metge de capçalera

https://coronavirus.govern.ad/

