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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 11

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ UN COP
INICIADA L’ACTIVITAT PRESENCIAL
Les mesures contingudes en el present apartat també han elaborades per
l’OPRL i 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.

Neteja dels espais, vehicles i estris
Elaborar els corresponents procediments de desinfecció i neteja dels
espais, vehicles i estris que han de contemplar les següents activitats:

a) Neteja dels estris i eines compartides
Sempre és preferible assignar eines i màquines d’ús individual. Però si
això no fos possible, cal preveure el temps i material de neteja i
desinfecció, sempre que es faci intercanvi d’eines o equips entre
companys i en tot cas a l’inici i finalització de la jornada.
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b) Neteja de vehicles
Cal preveure el temps i material de neteja i desinfecció de vehicles cada
cop que hi hagi un canvi de conductor i en tot cas en començar i
finalitzar la jornada laboral.
Els vehicles corporatius (cotxes, furgonetes, bibliobusos, tractors, etc.)
hauran de disposar de productes desinfectants per a realitzar una
desinfecció de tots elements que hagin entrat en contacte amb les mans.
S’haurà de fer ús de guants d’un sol ús de nitril (EN 374) per utilitzar els
vehicles corporatius.
c) Neteja periòdica dels espais
Es realitzarà una neteja i desinfecció diària de les superfícies, mobiliari i
materials de contacte.
Aquells elements i materials que puguin estar en contacte amb diferents
persones es netejaran i desinfectaran amb més freqüència durant la
jornada laboral.
En els treballs per torns, quan un lloc de treball sigui ocupat per diferents
treballadors, es realitzarà una neteja i desinfecció en cada canvi de torn
de tots els elements, superfícies i materials de contacte del lloc de
treball, lavabos i vestuaris, prèvies a la incorporació del treballador/a del
nou torn.
S’indicarà al personal l’obligació de deixar endreçats els espais de treball
per facilitar la neteja de les superfícies.
En el cas d’ús de les sales de reunions, caldrà realitzar neteja de les
superfícies abans i després de cada reunió.
d) Neteja especial dels espais
Caldrà preveure una neteja i desinfecció especial d’aquells espais en els
que s’hagi comunicat un cas positiu o sospitós de COVID-19.
Aquesta neteja i desinfecció inclourà el lloc de treball de la persona
afectada, així com tots els espais, superfícies i materials de contacte
(polsadors, panys, equips informàtics, etc.) del centre de treball que hagi
pogut ocupar.
Es valorarà en cada cas si s’han d’aplicar procediments de
descontaminació dels espais amb difusió a l’ambient de productes
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virucides, prèvia autorització de l’Oficina de Prevenció de Riscos
Laborals.

e) Tractament de residus
En el cas de personal assistencial o sanitari, els residus generats per les
mesures higièniques i els equips de protecció individual davant la
propagació de la COVID-19 es tractaran com a residu de classe III o
residu biosanitari especial del grup 3.

Si això no és possible, es pot tancar en una doble bossa d’escombraries
i donar-li tractament de residu urbà.

En la resta de casos, segons indica el Ministerio de Sanidad, tot material
d’higiene personal, inclosos mascaretes i guants, ha de ser tractat com a
rebuig i donar-li tractament de residu urbà.

Els contenidors especials instal·lats per al rebuig dels equips de
protecció individual un cop plens es tancaran i abans de la seva retirada
es desinfectarà la seva superfície amb un drap d’un sol ús impregnat
amb desinfectant.

Mesures respecte la neteja de la roba utilitzada durant el treball


Personal sanitari i assistencial: La neteja del material de
protecció reutilitzable es netejarà tenint en compte les instruccions
del fabricant. I pel que fa a la roba de treball que s’hagi utilitzat en
el transcurs de la jornada, no ha de dur-se a casa per a la seva
neteja.
Cal garantir la seva neteja i desinfecció diària, netejant-se de
forma mecànica en cicles de rentat entre 60 i 90 ºC.



Personal que no correspon al col·lectiu sanitari i assistencial:
La neteja del material de protecció reutilitzable es netejarà per
part de la Corporació, tenint en compte les instruccions del
fabricant.

4

Si s’utilitza roba d’uniformitat, cal que es prevegi la dotació de
bosses per a que el personal pugui transportar la roba en bosses
tancades.
La neteja i desinfecció de la roba ha de fer-se sense espolsar-la
prèviament i en cicles de rentat de 60 ºC a ser possible.

Espais d’ús comú


Les sales de descans i menjadors han de romandre tancats.



Limitar l’ús d’aules de formació i sales de reunions: Sempre que
sigui possible caldrà prioritzar la formació i reunions on-line. En cas
que sigui absolutament imprescindible fer aquestes activitats de
manera presencial cal garantir guardar la distància de seguretat (2
metres) entre participants i l’ús de mascaretes per part de tots els
participants.
Tal com s’ha especificat en el punt anterior, abans i després de l’ús
de les sales i aules cal garantir una neteja de totes les superfícies i
eines utilitzades, parant especial atenció a les manetes de les portes.



Esglaonar les entrades i sortides dels empleats per tal de no
coincidir en les recepcions.



Assignar a cada treballador un espai de treball que garanteixi la
distància de seguretat de la resta de companys i, en cas que calgui
utilitzar eines compartides, cal garantir la neteja d’aquestes cada cop
que es canviï d’usuari.

Restricció de la mobilitat i les visites d’empreses externes i del
propi personal entre edificis

Reduir al màxim l’assistència a reunions presencials o formacions
que barregin diferents grups de treball de diferents plantes o edificis
corporatius i de diferents empreses o entitats.
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Reduir a allò totalment imprescindible les visites de personal aliè al
propi edifici i les visites de personal de Diputació a altres edificis ja siguin
propis o d’altres entitats.

Supervisió del compliment de les mesures higièniques i de
distanciament entre treballadors

Cada Direcció o Gerència haurà de designar la persona o persones
encarregades de vigilar el compliment de les mesures higièniques i de
distanciament entre els treballadors que resten adscrits al seu orgànic.

A aquest efecte han de disposar d’unes instruccions sobre el compliment
d’aquestes mesures i de com actuar en cas que hi hagi alguna sospita de
contagi entre els seus treballadors.

