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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 9

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ PRÈVIES A
L’INICI DE L’ACTIVITAT PRESENCIAL

NECESSITATS DE MATERIAL
Abans de la reincorporació presencial hauran d’estar cobertes les necessitats
pel que fa al material de protecció i informació que s’ha d’instal·lar en els
centres de treball. Així com establir responsables, no només de la seva
adquisició i instal·lació, sinó també del seu manteniment i reposició.

Les necessitats pel que fa a material es resumeixen en el següent quadre, que
recull les necessitats per al personal en general. Sens perjudici que calgui dotar
el personal dels Equips de Protecció Individual específics per la seva tasca:

Material

Ubicació

Càmeres termogràfiques o
similar

A l'entrada de cada Edifici que disposi de vigilant de
seguretat que pugui restringir l’accés a tots aquells
empleats o visitants que presentin febre.
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Mesuradors de
temperatura de proximitat

Per aquells edificis que no disposin de vigilant de
seguretat, en els quals caldrà definir un responsable
de fer el control dels accessos pel personal que
tingui febre.

Mascaretes quirúrgiques
d'un sol ús

Cal instal·lar i mantenir el subministrament de
dispensadors a l'entrada de cada edifici. Tenint en
compte que també haurà de dur mascareta
qualsevol persona que accedeixi al centre perquè
requereixi d’algun servei d’atenció a l’usuari o bé
sigui d’una empresa externa.

Guants d’un sol ús de nitril
(EN 374)

Cal instal·lar i mantenir el subministrament de
dispensadors a l'entrada de cada Edifici i als lavabos
i vestidors.
Cal preveure la dotació de guants per aquelles
activitats que requereixen l’ús d’eines manuals
(Parcs Naturals, Manteniment, Paisatgisme,
Brigades de Vies Locals,....).
Cal preveure la dotació de guants per aquelles
activitats que requereixen la manipulació de
paqueteria o materials procedents de l’exterior
(Registre, carteries, PDL,..)

Solucions
hidroalcohòliques

Cal instal·lar i mantenir el subministrament de
dispensadors a:
- L'entrada de cada edifici.
- A sales de reunions i aules.
- Als mostradors de registres i carteries i altres llocs
de recepció de material (PDL).
- Al costat de fotocopiadores i màquines de fitxar i de
vending.
En funció de l’ocupació prevista als diferents edificis,
els dispensadors podran ser substituïts per envasos
individuals que es posaran a disposició dels
treballadors.
- Subministrament d’ampolles de solució
hidroalcohòlica als vehicles.
- Subministrament individual en els llocs de treball
que no estan físicament en un edifici durant la seva
jornada (vies locals, parcs, manteniment i
paisatgisme)

Tovalloles o mocadors
d’un sol ús

Als lavabos i vestuaris
A tots els llocs on s'hagin de rentar les mans amb
aigua i sabó.
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Papereres per material
contaminat tapades i que
no requereixin
d’accionament manual.
Dotades de doble bossa.

A l'entrada de cada Edifici.

Bosses de la brossa

Als mateixos llocs on hi han les papereres per
material contaminat.

Sabó i tovalloles de paper
d’un sol ús

Tots els llocs amb punts d'aigua que es pugui rentar
les mans.

Mampares de metacrilat

Tots els llocs d’atenció presencial a l’usuari
(registres, recepcions,....).

Una a cada planta de cada edifici.
Lavabos i vestuaris.
Un a cada un dels punts dels edificis on hi ha
subministrament de tovalloles o material de protecció
d'un sol ús.

Entre taules en aquells llocs de treball on no es
pugui garantir la distància de 2 metres entre
persones.
Senyalització als terres de
distància de seguretat

Tots els llocs d’atenció presencial a l’usuari
(registres, recepcions,...)

Tests de detecció
d’anticossos i tests PCR

Per poder determinar la immunitat del personal que
s’incorpora a la feina i per poder diagnosticar qui es
troba infectat, en cas d’aparició de simptomatologia
en el lloc de treball.

