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Protocol mitjançant el qual
s’estableixen criteris i mesures
organitzatives, de prevenció i de
protecció per a la represa de les
activitats de la Diputació de
Barcelona amb caràcter general en
el procés de desescalada del
confinament provocat per la COVID-19
DOCUMENT 10

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ PRÈVIES A
L’INICI DE L’ACTIVITAT PRESENCIAL
REFORÇ DE LA SENYALITZACIÓ ALS CENTRES

Cal preveure també un reforç de la senyalització relacionada amb les mesures
a adoptar als centres de treball, a tal efecte es proposa la instal·lació de
cartelleria segons el quadre adjunt:

Cartell
Avis de càmera
termogràfica.

Contingut

Ubicació

Caldrà avisar de la ubicació de
les càmeres.
També hi haurà d’haver
l’advertiment que no es podrà
accedir si la temperatura
registrada és superior a
l’establerta per les autoritats
sanitàries.

A les zones on n'hi hagin les
càmeres.
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Avís de presa de
temperatures

Avís als treballadors que en
entrar cal que avisin al
responsable de la presa de
temperatures i que esperin a
l’entrada.

A les entrades dels centres on
el control de temperatures es
faci de forma manual.

Mesures de
prevenció.

Cartell informatiu que contindrà
informació sobre mesures
preventives a adoptar durant la
jornada de treball (higièniques i
de distanciament)

Una a l'entrada de cada edifici.
Un o més a cada planta,
segons la mida i ocupació de
l'edifici.

Ús dels equips de Cartell informatiu de com s’han
protecció de manera de col·locar i com s’han de
segura
treure amb seguretat les
mascaretes i els guants que hi
haurà als dispensadors.

Una a l'entrada de cada Edifici
preferentment al costat dels
dispensadors d’equips de
protecció individual.
Un o més a cada planta,
segons la mida i ocupació de
l'edifici

Informació de com
rentar-se les mans
amb aigua i sabó

Aquests cartells ja es trobaven
instal·lats abans de l’estat
d’alarma.

Un a cada lavabo i vestuari.

Informació de com
rentar-se les mans
amb gel
hidroalcohòlic

Informació de les instruccions a Un al costat de cada
seguir per al rentat de mans amb dispensador de gel
gel.
hidroalcohòlic i/o a cada planta
dels edificis.

Limitació de
l'aforament / ús
d'ascensors

Informació als treballadors de la Mínim un a cada planta on hi
preferència d’ús d’escales
hagi ascensors.
d’accés als edificis i de restricció
en l’ocupació dels ascensors a
valorar en funció de la dimensió
d’aquests.

Fulletons a l’interior
dels vehicles

Informació sobre les normes
Un per a cada vehicle.
higièniques, de limitació d’ús i de
distanciament entre ocupants i
neteja de l’interior dels vehicles.

Cartells de limitació
d’aforament i de vies
de circulació

Cartells de limitació de
l’aforament a sales, aules i de
prohibició d’ús de les sales de
descans i menjadors.

Sales de reunions i aules.
Separació de vies de circulació
per sentits, en aquells edificis i
plantes on sigui possible

Cartell avis
ENTRADA

En aquells edificis on es pugui
separar l’entrada i la sortida de
personal.

A totes les vies que s'habilitin
com a entrada
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Cartell avis SORTIDA En aquells edificis on es pugui
separar l’entrada i la sortida de
personal.

A totes les vies que s'habilitin
com a sortida.

Cartell avís escala
per pujar

En aquells edificis on es pugui
separar la pujada i baixada de
personal.

A totes les escales que
s'habilitin per a pujar.

Cartell avís escala
per baixar

En aquells edificis on es pugui
separar la pujada i baixada de
personal.

A totes les escales que
s'habilitin per a baixar.

Cartell avís mantenir
distància seguretat

A les entrades, als espais
compartits i a les plantes de
cada edifici.

Totes aquestes mesures, elaborades pels serveis de prevenció de riscos
laborals (OPRL), han estat sotmeses al dret de consulta i participació dels
delegats de prevenció, d’acord amb el que preveuen els articles 18 i 34 de la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

