
ESTAT D’ALARMA / CORONAVIRUS

RECOMANACIONS SANITÀRIES 
REOBERTURA D’ACTIVITATS

Reorganitzar l’establiment pro-
curant que l’espai sigui el més 
ampli possible (retirar revistes, 
revisters, taules auxiliars i altres 
superfícies i elements que pugui 
tocar el client).

Netejar i desinfectar el local, 
com a mínim,  dos cops al dia i 
ventilar-lo de forma adequada.

Atendre els clients/es amb cita 
prèvia i només un/a per cada 
treballador/a en el mateix mo-
ment. No es poden habilitar 
zones d’espera a l’interior.

S’ha d’establir un horari prefe-
rent per a gent gran de 10 a 12 i 
de 19 a 20 h.

Cal respectar la distància de 
seguretat de 2 metres, com a 
mínim, entre clients/es o dispo-
sar mampares de separació

Guardar la roba dels clients/es 
de manera que no entri en con-
tacte amb la d’altres clients/es.

A l’entrada del local, disposar 
d’un punt d’higienització de 
mans amb solució hidroalco-
hòlica. Disposar de paperera 
amb tapa d’accionament no 
manual que caldrà netejar com 
a mínim un cop al dia.

Donar bata o roba protectora a 
l’entrada del local.

Higienitzar superfícies des-
prés de cada client així com 
els utensilis utilitzats (tisora, 
pinta, pinces de cabell, a butaca 
on s’ha assegut client/a...), cal 
utilitzar una solució de lleixiu al 
0,1% preparada cada dia o alco-
hol etanol del 70%.

Cal portar mascareta quirúrgica 
per part del client. El personal 
caldrà que porti mascareta qui-
rúrgica i, en cas que en algun 
moment del tractament sigui 
necessari que el client/a es tre-
gui la mascareta, es recomana 
mascareta FFP2.

Al bany, cal que es disposi de 
sabó i paper d’un sol ús per 
l’assecat de les mans.

Les tovalloles i batins cal que 
siguin d’un sol ús o assegurar 
la seva neteja entre 60-90ºC.

Es recomana informar els 
clients de les mesures extraor-
dinàries i, en concret de l’ús de 
mascareta quirúrgica.

Es recomana el pagament amb 
targeta i netejar el TPV després 
de cada ús.
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SAC    A/e: 010@ajsabadell.cat   Tel. 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil)
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