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Anàlisi de risc respecte a l’exposició al coronavirus per als treballadors
que desenvolupen tasques fora del seu domicili

Actualització de l’escenari actual, dia 26/03/2020

El virus denominat com SARS-CoV-2 i la malaltia denominada COVID-19 és un nou tipus de coronavirus
que pot afectar les persones i que es va detectar per primera vegada el desembre de 2019 a la ciutat de
Wuhan, província de Hubei, a la Xina. Majoritàriament només produeix símptomes lleus respiratoris. 

Per analogia a altres infeccions causades per virus similars, sembla que es transmet per contacte
directe  amb les  secrecions respiratòries  que es  generen amb la  tos  o  l’esternut  d’una persona
malalta. Aquestes secrecions infectarien una altra persona si entressin en contacte amb el nas, els
ulls o la boca d’aquesta persona. 

El període d’incubació de la malaltia dels primers casos s’ha estimat entre 2 i 14 dies. Els símptomes més
comuns inclouen febre, tos, sensació de falta d’aire o malestar general.

Actualment no hi ha un tractament específic per al nou coronavirus, però sí que n’hi ha molts per controlar-
ne els símptomes, per la qual cosa l’assistència sanitària pot millorar-ne el pronòstic. 

La informació respecte de l’evolució del coronavirus SARS-CoV-2 i les mesures a adoptar per a prevenir i
contenir els contagis es troba als webs de les autoritats sanitàries competents, a Catalunya, l’Agència de
Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). 

Aquest informe es basa, doncs, en les instruccions i recomanacions que l’ASPCAT publica i que estan en
revisió permanent. Per aquesta raó el present document pot ser objecte de revisió en qualsevol moment. 

Trobareu tota la informació actualitzada sobre el coronavirus SARS-CoV-2 al Canal Salut de la Generalitat
de Catalunya, al qual podeu accedir des d’aquest enllaç:

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

Objectius

Els objectius d’aquest pla d’actuació són els següents: 

• La protecció de la salut del personal de l'Ajuntament  mitjançant la implantació de mesures que
permetin reduir el risc d’exposició i contagi de la malaltia i el compliment de les recomanacions de
les autoritats sanitàries. 

• La contribució a la contenció del contagi de la malaltia en els centres de treball de la corporació. 

Coordinació del pla d’actuació,actualització i seguiment 

S’ha constituït un Consell Assessor del Pla d’emergències municipal (DUPROCIM) integrat per diferents 
serveis municipals aixi com l’equip de govern, per al seguiment, gestió, implementació i adopció dels acords 
que siguin necessaris per garantir el compliment de les directius i instruccions que es fixin per part de les 
autoritats sanitàries. 
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Mesures de prevenció de caràcter organitzatiu

1. En els serveis on es realitzi atenció al públic: 

• Es prioritzarà l’atenció telefònica i telemàtica. 

• Aquella atenció que s’hagi de realitzar presencialment, s’establirà la cita prèvia.

• Es celebraran en espais adequats en els que es respecti la distància mínima de 2 metre.

2. Les reunions 

• Sempre que sigui possible es prioritza la celebració telemàtica d’aquest tipus de reunions

• Realitzar les reunions estrictament necessàries.

• Es convocarà al mínim d’assistents que sigui possible. 5 assistents com a màxim.

• Es celebraran en espais adequats en els que es respecti la distància mínima d’1 metre entre els
assistents.

• Deixar un temps de 10 minuts entre reunió i reunió per ventilar.

3. Activitats formatives 

• Es suspèn tota activitat formativa durant les properes dues setmanes

4. Viatges 

• Queden anul·lats els viatges professionals, desplaçaments i assistències a esdeveniments.

• Informar el seu cap immediat i/o al Servei de Prevenció de Riscos en cas de realitzar un viatge de
caràcter no professional a zones o països de risc.

5. Personal vulnerable

De cara a l’establiment de les mesures organitzatives per part de la Direcció de Recursos Humans, es
prioritzarà l’aplicació al personal vulnerable, tenint en compte el criteri del Ministerio de Sanidad:

• «personas con diabetes,  enfermedad cardiovascular,  incluida hipertensión,  enfermedad hepática
crónica,  enfermedad pulmonar crónica,  enfermedad renal  crónica,  inmunodeficiencia,  cáncer en
fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años»

6. Coincidència de treballadors

Per tal de minimitzar l’impacte en un Servei d’un possible contagi, s’han revisat els criteris per fer els relleus 
en els serveis subjectes a torns per evitar la coincidència de tots els efectius. Aquestes mesures es 
detallaran en els informes dels col·lectius afectats.

Tota aquella activitat, en que el Servei responsable tingui dubtes de quines mesures
han  d’adoptar  els  seus  treballadors  es  posaran  en  contacte  amb  el  Servei  de
Prevenció per tal d’establir les mesures més adients.
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Mesures de prevenció dels espais de treball 

Per tal de reduir el risc de contagi, l'Ajuntament adopta les següents mesures: 

• Augmentar la freqüència de la neteja i desinfecció de les superfícies de mobles, poms de portes,
objectes d'ús comunitari.  (Per facilitar la neteja dels llocs de treball, es demana al personal que
mantinguin les superfícies de treball endreçades.)

• Tots els lavabos disposaran de productes per a la higiene de les mans (sabó i tovalloles de paper
rebutjable o altres sistemes que garanteixin la higiene). 

• En aquells llocs de treball d’atenció al públic que no tenen la possibilitat d’un rentat de mans es
dotarà de gel hidroalcohòlic.

• Garantir una ventilació adequada dels espais i dels llocs de treball, de manera natural o forçada.

Mesures de prevenció per al personal

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya recomana les següents mesures: 

• Rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó o bé amb solucions alcohòliques, especialment després
del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn. Podeu descarregar-vos la fitxa tècnica
per a un correcte rentat de mans i penjar-la al costat dels lavabos

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-
de-mans-sabo.pdf 

• Evitar de tocar-se la boca, nas i ulls.

• En el supòsit de persones treballadores que realitzin atenció directa al ciutadà, es recorda que: En
els  casos  de  trobar-se  amb  persones  que  tinguin  símptomes  respiratoris  (tos  o  esternuts,
fonamentalment), es recomana especialment que es mantingui la distància habitual, de 2 metres. 

• Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de
tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida. 

• Retirar, en la mesura que sigui possible, els objectes que presentin dificultats per a la seva neteja
(aplicar la política de taula neta).

• Evitar de compartir menjar o estris (coberts, gots, tovallons, mocadors...) i  altres objectes sense
netejar-los degudament. 

• Evitar contactes innecessaris com petons, encaixades de mans, etc.

• No s’han de prendre precaucions especials amb els animals, ni amb els aliments, per evitar aquesta
infecció. 

• Limitar l’ús d’espais compartits com menjador i  vestuari  per a garantir la distancia de 2 metres.
(mirar de venir ja canviats de casa per exemple)
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Empreses externes 

Dins del  marc de la coordinació d’activitats empresarials caldrà que, cada servei,  informi  les empreses
externes  que  tinguin  personal  concurrent  en  els  centres  de  l'Ajuntament  de  les  mesures  de prevenció
recollides en el present informe. S'ha de:

• Comunicar les Mesures preventives

• En cas d’existència de casos en estudi i/o confirmats, s’informarà recíprocament a l’altre per tal que
dugui a terme les mesures estipulades segons autoritat sanitària i el seu servei de prevenció de
riscos laborals.

• La informació es realitzarà via telèfon i també mitjançant correu electrònic. 

Procediment en cas de sospita o cas confirmat d’infecció

Per tal de garantir la contenció de la propagació del virus en els espais de treball, és important establir
canals de comunicació eficaços. 

Si has estat exposat a un cas en estudi o confirmat de coronavirus, i presentes els símptomes següents,
febre alta, o malestar general, o dificultat per respirar o tos:

• Contactar amb Cat Salut 061 o el vostre CAP i seguir les instruccions que us facilitin.  

• Comunicar al Servei de Prevenció de les indicacions rebudes de Cat Salut

• Seguir les indicacions d'higiene recomanades.

Si heu viatjat recentment a una zona afectada, o heu estat en contacte estret amb alguna persona infectada
i, a més, teniu febre alta, o malestar general, o dificultat per respirar o tos: 

• Contactar amb Cat Salut 061 o el vostre CAP i seguir les instruccions que us facilitin. 

• Comunicar a Servei de Prevenció de les indicacions rebudes de Cat Salut

• Seguir les indicacions d'higiene recomanades.

En qualsevol cas,  us demanem que també ho comuniqueu al  Servei  de Prevenció de Riscos Laborals
mitjançant correu electrònic a l’adreça següent: prevencio@granollers.cat  o a través del portal  porxada,
registre d'incidències de prevenció.

Si el resultat de les analítiques realitzades conclogués un positiu de contagi per coronavirus, el  Consell
Assessor del Pla d’emergències municipal (DUPROCIM) farà el seguiment de les actuacions que s’indiquin i
es rebin des de les autoritats sanitàries. 

Teniu a disposició l'enllaç amb el test orientatiu que recomana el Departament de Salut, amb una nova eina
que permet, de manera molt ràpida i senzilla, conèixer si compleixes els criteris d’infecció del coronavirus.

 http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus-test     
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