
estat d’alarma / coronavirus

SAC    A/e: 010@ajsabadell.cat   Tel. 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil)

No poden treballar en establiments comercials els treballadors que:
En el moment de tornar a obrir estiguin en aïllament domiciliari per 
tenir diagnòstic de Covic-19 o tinguin símptomes compatibles amb el 
virus.

Encara que no tinguin símptomes, es trobin en quarantena domiciliària 
per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diag-
nosticada de Covid-19.

el titular de l’activitat econòmica ha de complir les obligacions de 
prevenció de riscos. 

S’ha d’assegurar que tots els treballadors tenen ePI adequats, gels hi-
droalcohòlics amb activitat virucida per netejar mans (o bé aigua i sabó).

Les màscares són obligatòries si no es pot garantir la distància de segu-
retat interpersonal entre el treballador i el client o entre els treballadors.

Tot el personal ha de conèixer el correcte ús dels ePI.

Això és també obligatori per a tots els treballadors de terceres empreses.

el fitxatge amb empremta dactilar s’ha de substituir per un altre sis-
tema. Si no pogués ser, el dispositiu de fitxatge s’hauria de netejar 
abans i després de cada ús.

El responsable ha de garantir la distància de seguretat interpersonal 
mínima de 2 m entre els treballadors. Entre venedor o proveïdor de 
serveis i client, la distància ha de ser d’1 m.

En el cas de serveis que no permeten mantenir la distància de segu-
retat (perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia), s’ha de fer servir 
l’ePI que asseguri la protecció del treballador i del client. Cal assegu-
rar de la distància de 2 m entre un client i un altre.

Cal mantenir les mesures de distància a vestidors, taquilles i lavabos 
dels treballadors, àrees de descans, menjadors, cuines i altres zones 
d’ús comú.

si un treballador comença a tenir símptomes de Covid-19, cal trucar 
al 061 i abandonar el lloc de treball.
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mesUres de PreVeNCIÓ de rIsCOs 

El responsable ha de garantir la distància de seguretat interper-
sonal mínima entre els treballadors d’1 metre si hi ha elements de 
protecció o barreres i 2 metres si no n’hi ha.


