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-

Introducció
L’aixecament progressiu del confinament de la població conseqüència de la pandèmia global causada pel
Coronavirus SARS-CoV-2, implica l’establiment de certes pautes d’actuació per tal de minimitzar el risc de
contagi pel virus i protegir les persones que puguin accedir als edificis municipals.

Aquest informe vol recollir les directrius genèriques a dur a terme, en cada cas, per tal de realitzar una
reincorporació  de les persones a l’àmbit  laboral,  així  com les persones que accedeixin a l’equipament,
minimitzant el risc d’exposició al SARS-CoV-2.

Part de les indicacions establertes en aquest document procedeixen de les fonts oficials de les Autoritats
Competents  en  aquesta  matèria,  com són  el  Ministerio  de  Sanidad  y  el  Departament  de  Salut  de  la
Generalitat de Catalunya, així com la legislació d’aplicació en matèria de prevenció de riscos laborals, i
tindran permanència temporal segons evolucioni la situació.

Àmbit d’aplicació
Aquest informe és aplicable a tot el col·lectiu que presta serveis a l’Ajuntament de Granollers i als seus
organismes autònoms i empreses públiques municipals, sense perjudici de les instruccions específiques que
puguin dictar els departaments en relació amb col·lectius específics.
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Caldrà que els responsables dels diferents Serveis traslladin la informació continguda en aquest informe als
seus  i  seves  empleats  i  empleades,  així  com  a  les  empreses  contractes  per  al  seu  coneixement  i
compliment

Objectius
Els objectius d’aquest informe són els següents:

 Vetllar per la protecció de la salut del personal de l'Ajuntament.

 Donar compliment a les indicacions de les autoritats sanitàries durant el període de retorn

 Contribuir a la contenció del contagi de la malaltia en el centre de treball.

 Traslladar aquesta informació a tot el personal propi i subcontractat.

Coordinació executiva, actualització i seguiment del protocol de retorn 
progressiu
La coordinació executiva del protocol, així com l’actualització i seguiment i les actuacions que se’n derivin
vers  les  afectacions  concretes  en  relació  amb  el  personal  municipal,  es  realitzarà  pel  grup  de  treball
següent:

 La direcció de Recursos humans

 El servei de prevenció de riscos laborals de l’Ajuntament

 El Servei de Vigilància de la Salut MB Prevent.

 Protecció Civil de l’Ajuntament

 Servei de Salut Pública de l’Ajuntament

 Servei de Serveis Municipals.

 Caps de cada un dels Serveis que tinguin treballadors realitzant treballs presencials.

 Un treballador per edifici que realitzarà la coordinació d’implantació de mesures d’aquest edifici,
designat pels propis serveis que fan ús de l’edifici.

 Els delegats de prevenció

D’aquesta informació se’n donarà compte prèvia comunicació als i les treballadors/es de l’equipament, als
integrants del Comitè de Seguretat i Salut pel seu coneixement, anàlisi i aprovació, o esmenes si s’escauen,
als efectes de participació i consulta en l’establiment de les mesures preventives adequades per la prestació
del  servei.  En qualsevol  moment  els  membres  del  Comitè  de Seguretat  i  Salut  podran  contactar  amb
qualsevol  dels  membres  del  grup  de  treball  per  tal  d’informar  i/o  proposar  qualsevol  dubte  o  qüestió
relacionada amb la situació actual.

En  funció  de  l’evolució  de  la  malaltia,  s’establiran  les  mesures  necessàries  per  garantir  la  informació
relacionada amb les recomanacions sanitàries emeses per la Autoritats Sanitàries Competents i altres que
puguin  ser  d’aplicació,  així  com  dels  procediments  interns  que  es  puguin  establir,  als  empleats  i  les
empleades de l'Ajuntament.
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Retorn d’activitats i treballadors al treball presencial.
Serà el comitè directiu, en base a criteris preventius i indicacions de les autoritats sanitàries, qui establirà les
prioritats de les activitats que s’han de realitzar presencialment, mitjançant cada un dels serveis.

Entre les mesures organitzatives a considerar mentre es mantinguin les recomanacions de les autoritats
sanitàries de distànciació  social,  es seguiran  els  criteris  organitzatius establerts  al  consell  de relacions
laborals, que es desenvoluparan en el marc de la gestió de recursos humans de l’Ajuntament i de forma
progressiva

1. Establir i mantenir sistemes de teletreball i treball a distància sempre que sigui possible.

2. Reiniciar l’activitat de manera gradual i reassignar tasques, d’acord amb els criteris de les autoritats
sanitàries i de la modalitat organitzativa de l’empresa (servei de prevenció).

3. Prioritzar la incorporació al  treball  de les persones treballadores d’acord amb els criteris  de les
autoritats sanitàries i de la modalitat organitzativa de l’empresa (servei de prevenció), considerant
els factors de risc intrínsecs de la pròpia activitat i organització.

4. Identificar els serveis essencials o mínims i organitzar equips de treball  separats per evitar una
possible afectació del virus col·lectiva i així garantir la seva disponibilitat.

5. S'haurà de garantir la seguretat i salut de les persones treballadores especialment sensibles enfront
de la COVID-19, havent de reflectir-se aquest criteri en l'avaluació de riscos. La seva incorporació
ha d’estar vinculada a les indicacions del  servei de prevenció i  una vegada s’hagin adoptat  les
mesures preventives raonables.

6. Garantir  que el  personal  treballador  conegui  els protocols  i  els nous procediments i  mesures a
aplicar per tal d’evitar el risc de contagi (elaborar i distribuir material, realitzar formació a distància
prèvia a la reincorporació, etc.).

7. Reduir el temps de permanència en el centre de treball al mínim possible.

8. Reduir el nombre de treballadors i treballadores presents de forma simultània quan sigui necessari,
per tal de garantir la distanciació entre els treballadors i treballadores

9. Establir horaris i torns especials per reduir el nombre de persones treballadores presents al mateix
temps.

10. Flexibilitzar els horaris d’entrada i  sortida per evitar les hores punta del transport  públic i  evitar
aglomeracions.

11. Reduir el nombre de desplaçaments a través de mesures organitzatives i de flexibilitat que permetin
reduir el nombre de dies que cal presència física al centre de treball.

12. En els casos que sigui possible, s’establirà el teletreball total o parcialment. En els casos de que
calgui combinar el teletreball amb el treball presencial per garantir la plena qualitat del servei, es
farà en torns de manera que no hi hagi problemes de distanciament als llocs de treball, i alhora, que
es limiti el risc de contagi entre equips de treball.

13. S’informarà clarament a tots/es els treballadors/es que han realitzar tasques presencialment d’on es
poden dirigir en cas de dubtes sobre la seva seguretat o salut, i es resoldran els dubtes amb els
mecanismes que s’escaiguin amb la major brevetat possible. Els comandaments supervisaran que
les mesures de seguretat en les diferents tasques es duen a terme correctament,i el personal es
responsabilitzarà del correcte ús dels equips de protecció facilitats
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Recursos  Humans,  mitjançant  el  portal  porxada,  ha  creat  un  formulari  per  tal  de  recopilar  una  serie
d’informació per garantir la seguretat i salut de tot el col·lectiu. Un cop s’hagi complimentat el formulari, es
podrà procedir a la reincorporació del treball presencial d’acord amb els criteris de les autoritats sanitàries,
de manera gradual i amb possibilitat de reassignació de tasques.

El servei de prevenció analitza les possibles activitats de cada un dels serveis per tal d’establir uns criteris
preventius  generals,  que  poden  orientar  als  diferents  serveis,  per  tal  de  prioritzar  i  organitzar  dita
reincorporació.
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Anàlisi de risc de les activitats pròpies de l’Ajuntament de Granollers.

ACTIVITATS

NIVELL DE RISC RISC MENOR RISC MITJÀ RISC MAJOR

TIPUS
D’EXPOSICIÓ

Treballadors en general 
que durant la seva activitat
poden garantir 
habitualment una distància
> 2 metres i sense atenció 
a població

Treballadors que no poden 
garantir habitualment una 
distància > 2 metres i amb 
una freqüència baixa 
d’atenció a població.

Treballadors que no poden
garantir habitualment una 
distància > 2 metres i amb
una freqüència alta 
d’atenció a la població(4), o 
contacte estret amb un cas
possible, probable o 
confirmat(5)

Activitats de 
l’ajuntament

En activitat ordinària(1)

- Oficines de tots els 
serveis

- Laboratori

- Oficis:
 Espais verds
 UOS
 Impremta

- Manteniment preventiu 
edificis (conserges i 
empreses 
subcontractades)

En activitat ordinària(2)

- Atenció al ciutadà:
 EBASP
 Educació
 OAC
 Acció comunitària
 CIRD

- Atenció al treballador
 RH
 Informàtica

- Treball de camp de:
 Cementiri
 Obres i projectes
 Urbanisme
 EVMA
 Mobilitat
 Activitats
 Transició energètica
 Via pública i mercats
 Salut pública
 Ordenances
 Serveis Municipals

- Atenció domiciliaria.
- Alberg de Can bassa
- Policia local
- Arxiu
En activitats concretes(3)

- Biblioteques
- Museu
- Escoles

En activitat ordinària(4)

- Escoles

- Esports

- Biblioteques

- Cultura i joventut

- RUFA

En activitats concretes(5)

- Atenció domiciliaria

- Policia local

Limitacions (1)Reduir ocupació d’espais 
fins  aconseguir distàncies 
de 2 metres

(2)Limitar i programar l’atenció
presencial a l’estrictament 
essencial
(3)Activitats parcialment 
represes (Fase 1 i 2)

(4)Activitats actualment 
suspeses.
(5)Veure informes de 
prevenció específics

Aquest anàlisi de risc no limita l’elaboració posterior d’informes específics, que
puguin recollir peculiaritats de funcionament de serveis, així com entorns de

treballs determinats.
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Procediment  del  Servei  de  Vigilància  de  la  Salut  MB  Prevent  en  la  valoració  de  casos  amb
simptomes, contactes estrets i personal vulnerables

És responsabilitat del treballador posar-se en contacte amb el servei mèdic MB Prevent directament per
avaluar  la  vostra  situació  mitjançant  el  formulari  del  portal  porxada,  el  correu  electrònic:
vsalut@mbprevent.com o el telèfon 93 872 64 64

S’ha  actualitzat  el  PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2 del Ministeri de Sanitat:

 S’han ampliat els símptomes compatibles amb la malaltia (infecció respiratòria que cursa amb febre,
tos o sensació de manca d’aire o d’altres símptomes atípics com mal de gola, pèrdua de gust o
d'olfacte,  dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees) 

 S’han  afegit  malalties  per  a  definir  el  personal  vulnerable  quedant  incloses:  Diabetis,  Malaltia
Pulmonar  Crònica  (Asma,  Emfisema), Malaltia  Cardiovascular  (inclosa  la  Hipertensió  Arterial),
Immunodeficiència (ús permanent de corticoides,immunosupressors,  VIH), Càncer en tractament
actiu (quimio i/o radioteràpia), Embaràs, Majors de 60 anys, Malaltia hepàtica crònica greu, Malaltia
renal crònica, Obesitat greu, mòrbida. (Si no ho sabeu, informeu a MB Prevent del pes i alçada)

Per a la valoració de personal vulnerable, MB Prevent realitza la següent qualificació:
1. Pot continuar la seva feina habituals mantenint la protecció personal (mascareta, rentat de mans

freqüent i/o gels hidroalcohòlics) i el distanciament social de seguretat. 
2. Idem a l'anterior + es suggereix evitar sortides a ambients no controlats (centres de treball on es

realitza atenció a ciutadans, via publica, activitats on es manipulen objectes que no es te la certesa
de  la  seva  contaminació  entre  d’altres.  El  Servei  de  prevenció  realitzarà  una  avaluació
individualitzada dels casos que es donguin segons les tasques a realitzar presencialment).

3. Es recomana realitzar teletreball. 
 

TREBALLADORS

Escenari Retorn al treball presencial

Treballadors  sense  símptomes  ni  contacte  estret
amb casos confirmats o probable els darrers 15 dies

Poden tornar a treballar presencialment

Treballadors que ja  han passat  la  infecció  i  tenen
l’alta de la seguretat social

Poden tornar a treballar presencialment.

Treballadors que han tingut  un contacte  estret(1) a
l'àmbit familiar o comunitari,en els últims 15 dies

Poden  tornar  a  treballar  presencialment  sempre  i
quant tingui l’alta de la seguretat social.

Treballadors que han tingut un contacte estret(1) en
la seva activitat professional en els últims 15 dies

Poden  tornar  a  treballar  presencialment  prèvia
valoració individualitzada del Servei de vigilància de
la Salut MB Prevent,

Treballadors  que  estan  al  grup  de  vulnerables
segons el Ministeri de Sanitat

Poden  tornar  a  treballar  presencialment  prèvia
valoració individualitzada del Servei de vigilància de
la  Salut  MB  Prevent.  Han  de  ser  els  darrers  a
reincorporar-se

(1)Contacte inferior a 2 metres, i de mes de 15 minuts d’una persona confirmada o amb símptomes.

En la mesura que el recurs de realització de test estigui disponible, es prioritzara la realització de proves
segons els criteris establerts per les Autoritats Sanitàries i el Facultatiu de referencia.

Codi: IP_18/2020
Juny 2020 Pàgina  6 de 16

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf


Mesures preventives generals per a la reincorporació

MESURES PROTECCIÓ ORGANITZATIVES

Un dels principis de la llei de prevenció de riscos laborals és que per a eliminar i/o minimitzar un risc, les
mesures preventives es prendran primer a nivell organitzatiu.

1. Es limitarà l’ocupació d’espais fins  aconseguir distàncies de 2 metres.

2. Coordinar-se entre serveis per ocupació d’espais compartits

3. Minimitzar  encreuament  de persones. Si  els  espais  o  edificis  disposen de mes d’un accés,
habilitar una per entrar i l'altre per sortir, així com circuits de circulació.

4. Senyalitzar normes de conducta de respecta distàncies, neteja de mans, obligació d'us d'epis...
segons activitats (es farà un anàlisi per ubicacions).

5. Senyalitzar l’ocupació màxima de les sales d’espera, zones comunes, oficines etc....

6. Establir zones de rentat de mans a les entrades dels edificis mitjançant solució hidroalcohòlica, i
es disposarà d’una  solució hidroalcohòlica per cada un dels treballadors, així com als vehicles.

7. Ventilar les zones de treball durant 10 minuts a les 8:00h, 15:00h i 19:00h

8. Facilitar la neteja a les empreses subcontractades de les instal·lacions (mantenir taula neta)

9. Mantenir les portes obertes per minimitzar el contacte amb els mànecs sempre que sigui possible.

10. L’ús d’eines, equips de treball, material d’oficina, telèfons, etc. serà preferiblement individual.
En cas contrari caldrà descontaminar-los després de cada ús.

11. Prioritzar l'ús individualitzat  de vehicles. En l’ús de vehicles compartits, seguir instruccions de la
fitxa informativa 19.

12. Els ascensors s’ocuparan màxim per una persona, i de manera general, s’utilitzaran per pujar. Per
baixar utilitzarem les escales.

13. Limitar l’ús del menjador i zones de descans, així com limitar la manipulació i consum d’aliments

14.  Limitar l’ús de vestuaris per tal de garantir les distàncies a mes de 2 metres

15. Els relleus de personal es faran de manera que no coincideixin en vestuaris o sales de reunions.

16. Els treballadors han de rebre una formació on line específica en covid 19 per al retorn a l’activitat
presencial, d’acord amb l’art 19 de la llei de prevenció de riscos laborals.
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MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Si el risc encara persisteix amb totes les mesures organitzatives, s’adoptaran mesures de protecció
col·lectives.

1. Pantalles fixes de protecció en atencions a ciutadans on no es pot garantir distància > 2 metres.
Només s’instal·laran en ubicacions on l’atenció es realitzi en un taulell d’una alçada mínima de 110
cm ja que les pantalles tenen una alçada de 75 cm

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Si les mesures de prevenció de caràcter organitzatiu i de caràcter col·lectiu, no redueixen suficient
l’exposició de risc de contagi, es cercaran mesures de protecció individual que minimitzin i/o eliminin el risc.

Es valorarà cada situació per tal de proporcionar els EPI’s que es tenen a disposició. Els criteris serien:

1. Proveir a tot treballador d’una solució hidroalcohòlica de 250 ml per al seu lloc de treball, i un de
100 ml si realitza desplaçaments.

2. Proveir d’una mascareta ffp2 on no es pot garantir distància > 2 metres amb atenció a ciutadans
o empreses subcontractades, així com els que realitzin desplaçaments amb transport public.

3. Proveir de guants si hi ha intercanvi d’objectes o documents o si es desenvolupa el treball en
zones no controlades i amb necessitat de tocar superfícies (per exemple a la via publica)

4. Proveir d’una pantalla facial on no es pot garantir distància > 2 metres, no hi han proteccions
col·lectives i hi ha risc de contagi per gotes.

Aclariment sobre manteniment, durada i us d’epis’s per a les activitats municipals

Guants

No  es  recomana  l’ús  generalitzat  de  guants.  Aquest  son  com  una  segona  pell  que  poden  quedar
contaminats igualment si no es fa un rentat de mans.

La mesura que s’ha de potenciar és el rentat de mans. Aquest s’ha de fer sovint, establint que es realitzi un
cop cada hora com a mínim.

Ulleres de protecció totalment tancades

El seu ús està indicat quan no es poden mantenir distàncies de 2 metres i en ambients no ventilats.

Pantalles facials

El seu ús està indicat quan no es poden mantenir distàncies de 2 metres i en ambients ventilats.

Mascareta quirúrgica.

Aquest equip no és pròpiament un equip de protecció individual, per tant no es s’entrega als treballadors
amb  la  finalitat  de  protegir-se,  sinó  que  es  proporciona  per  minimitzar,  reduir  i  eliminar  la  possible
propagació del virus.
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Mascareta FFP2

Quan fem ús?

L'ús de les mascaretes ffp2 es recomana per a quan no es pot mantenir la distància de 2 metres. Aquesta
situació es pot donar amb major probabilitat a les atencions a ciutadans o ens desplaçaments dins del
centre de treball.

Es pot reutilitzar? 

Podem reutilitzar la mateixa mascareta durant 5 vegades i fins un total aproximat de 8 hores sempre i quan
es prenguin unes precaucions. Aquestes precaucions dependran dels següents factors.

• La eficàcia del filtre. Diferents estudis indiquen que no es deterioren fins i tot setmanes després de
la seva utilització.

• L’ajust de la mascareta a la cara. La degradació de l’ajust facial variarà del model de mascareta i
de la morfologia de la cara. 

• Contaminació creuada: L’entorn de l’activitat de l’ajuntament respecte a l’exposició a biològica és
molt menor a una activitat sanitària on la probabilitat es major

 Les mesures que garanteixen la reutilització son:

 Fer ús de la mascareta sempre que sigui estrictament necessari (desplaçaments dins de l’edifici i
quan no podem mantenir la distància en una atenció)

 Per una qüestió d’higiene i comoditat, no utilitzarem mes de 4 hores seguides la mascareta.

 Quan no fem ús, retireu la mascareta per les gomes que agafen les orelles o el cap sense tocar el
el teixit interior, i guardar-la en una bossa de paper que us proporcionarem. Aquesta operació s’ha
de fer amb les mans netes.

 Quan tinguem sospites d’un possible contacte estret, renovarem la mascareta.

 Després d’utilitzar la mascareta ffp2 més de 8 hores, o més de 5 reutilitzacions, la llençarem al
rebuig dins de la bossa de paper on la guardàvem.

Gestió d’entrega d’equips de protecció individual

La  gestió  dels  equips  de  protecció  individual  es  realitzarà  des  del  servei  de  recursos  humans  amb
coordinació del servei de prevenció i un referent per edifici o activitat municipal.

 Cada edificis disposa d'aquest referent per agilitzar i garantir l’entrega immediata al treballador dels
equips que necessiti segons l’activitat que durà a terme.

 El referent de l’edifici serà la persona que ha de comunicar al servei de prevenció la necessitat de
reposició  del  material  quan  aquest  estigui  a  punt  d’esgotar-se,  i  que  podrà  passar  a  recollir
mitjançant cita prèvia en horari de mati per l’edifici Porxada.

 El referent de l’edifici realitzarà un registre d’entrega del material al treballador, així com recursos
humans de l’entrega de material per edifici o activitat municipal.
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Mesures preventives per activitats concretes
Tot i que es detallarà les mesures que no quedin contemplades en aquest informe en informes de prevenció
específics, es relaciona les activitats més comunes que ens podem trobar en el desenvolupament de la feina
presencial.

1. En els serveis on es realitzi atenció directe tant a treballador com a ciutadà:

 Prioritzar l’atenció telefònica i telemàtica.

 Redissenyar els espais d’atenció directa per garantir distància > 2 metres

 Es senyalitzarà la distància mínima de dos metres a mantenir, mitjançant senyalització horitzontal
(cinta al terra) o vertical (cartell marcant la distància)

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

 Regular l’entrada de ciutadans a espais d’atenció mitjançant cita prèvia i control accés.

 Es senyalitzarà normes de conducta (respecta les distàncies, neteja de mans, obligació d'us d'epis,
etc... i segons activitats)

 Totes les persones que s’esperin, han de guardar la distància interpersonal i hauran de fer ús de
mascareta.

 En aquelles atencions que no es pugui mantenir la distància de dos metres, s’instal·laran sistemes
de protecció col·lectiva (mampares) si la ubicació ho permet, i les atencions es realitzaran amb els
EPI’s de mascareta FFP2 i pantalla facial per part del treballador, i mascareta higiènica per part del
ciutadà.

2. En els serveis on es realitzi treball d’oficina.

 Es prioritzarà la presencia del personal essencial pel funcionament del servei.

 Es limitarà l’aforament per tal  de mantenir  les distàncies de 2 metres en els espais diàfans o
perquè existeixen despatxos individuals.

 Es  dotarà  de  solució  hidroalcohòlica  i  es  farà  ús  d’aquest  en  l’ús  de  maquines,  eines,  d’ús
comunitari, així com al entrar/sortir de despatxos o sales

3. 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 i un màxim de l’aforament establert.

3.1. Us de zones comunes (sales de reunions, menjadors, aules i vestuaris)

 Es farà  ús dels espais  respectant  la distància  mínima de 2 metre  entre els  assistents.  (veure
aforaments en plànols d’ocupacions publicats al cloud)

 Deixar un temps de 30 minuts entre usos per ventilar i netejar.

4. Neteja i ventilació d’espais

 Les  empreses  de  neteja  ja  tenen  les  indicacions  per  augmentar  la  freqüència  de  la  neteja  i
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desinfecció de les superfícies de mobles, poms de portes, objectes d'ús comunitari.

 Retirar del lloc de treball, en la mesura que sigui possible, els objectes que presentin dificultats per
a la seva neteja així com taules endreçades (aplicar la política de taula neta), i facilitant la tasca del
personal de neteja.

 Col·laborem  tots  a  netejar  aquells  espais,  equips,  eines,  que  són  d’us  comú  mitjançant  els
productes desinfectants que es posen a disposició dels treballadors.

 Garantir una ventilació adequada dels espais i dels llocs de treball, de manera natural o forçada.
(veure punt 12 per ampliar informació)

 En  cas  de  necessitat  de  desinfeccions  de  zones  contaminades,  contactar  amb  el  servei  de
prevenció i/o Serveis Municipals per tal d’adoptar un protocol especific de neteja

 En cas de fer ús de taules, cadires que es disposen a la UOS, es netejaran amb lleixiu abans de
recollir-es

 Podeu consultar més informació sobre neteja clicant aqui

5. Us d’eines, equips de treball i maquinaria

 L'ús d’equips, eines, maquinaria, etc... serà individualitzat.

 Aquella  que  no  pugui  ser  d’us  individualitzat  (fotocopiadora,  maquines  de  cafè, maquines  de
vending, etc...), tingueu la precaució de col·laborar en la neteja periòdica d'aquest  equips (amb
producte desinfectant que es disposarà al lloc de treball), així com un rentat de mans anterior i
posterior al seu ús (amb solució hidroalcohòlica que també es disposarà al lloc de treball)

 Tenir reservat el material a disposició del ciutadà (per exemple bolígrafs en atenció al ciutadà) i fer-
ne una neteja si es reutilitza.

 Els vehicles disposen de tovalloletes i solució hidroalcohòlica per tal de realitzar una higiene abans
i després del seu ús. S’ha establert un procediment de neteja en l’ús de vehicles compartits. Podeu
consultar-lo clicant aqui

6. Fitxatges

 Es  mantindrà  la  possibilitat  de  fitxar  pel  portal  Porxada  com  fins  ara.  Si  aquest  fitxatge  el
realitzéssim mitjançant empremta digital, renteu-vos les mans abans i després de fitxar.

7. Residus

 La gestió  dels  residus  ordinaris  continuarà  realitzant-se  de  la  manera  habitual,  respectant  els
protocols de separació de residus.

 Es recomana disposar de papereres o cubells protegits amb tapa i accionats per pedal per llençar
els mocadors d'un sol ús utilitzats per l'assecament de mans.

 Tot el material d'higiene personal i equips de protecció individual d’un sòl ús (mascaretes, guants,
etc.) s'ha de dipositar en el contenidor de fracció resta (agrupació de residus d'origen domèstic que
s'obté un cop efectuades les recollides separades).

8. 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
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recollides en el present informe.

També s’hauran de coordinar els treballs mitjançant:

 Disposar d'una llista de les empreses que podran accedir al centre de treball,  així com de les
tasques que realitzaran per coordinar les mesures preventives.

 Sol·licitar el pla d’actuació, el procediment, o l’avaluació especifica en relació a la situació de covid-
19, que expliciti les mesures específiques que les empreses externes implantin amb l’execució de
treballs concret que realitza per l’Ajuntament de Granollers.

 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.

 El personal de les empreses externes, han d’anar correctament protegit, segons el present informe
i els seus propis.

 Es farà un seguiment de l’aplicació de les mesures preventives previstes per part del responsable
del contracte.

9. Activitats formatives

S’autoritza la realització d’activitats formatives presencials en els casos de:

 Formació  exigida per llei, com pot ser la formació bàsica en prevenció de riscos laborals

 Sempre i quan no hi hagi possibilitat de realitzar-la telemàticament

10. Activitats que comporten una afluència de persones

 Progressivament s’aniran obrint activitats que comporten una afluència de persones segons les
fases de desconfiadament establertes per les autoritats sanitàries.

11. Desplaçaments

 Flexibilitzar els horaris de treball per evitar les hores punta i de més afluència i aglomeracions en el
transport públic.

 Prioritzar, sempre que hi hagi possibilitat, les opcions de mobilitat que millor garanteixin la distància
entre persones d’aproximadament 2 metres.

 En cas d’anar a la feina caminant, amb bicicleta o vehicle, no serà necessari portar mascareta de
protecció respiratòria contra el coronavirus. Mantenir la distància amb la resta de persones quan es
vagi caminant pel carrer.

 En els viatges en transport públic mantenir la distància interpersonal amb la resta de persones. Es
farà ús de mascareta facilitada per l’Ajuntament

 Per anar i tornar el lloc de treball és necessari que la persona treballadora estigui proveïda del
certificat municipal sempre i quan els trajectes siguin entre diferents regions sanitàries. Actualment
les zones de Barcelona, metropolitana nord i sud, conformen una única zona.

12. Ventilació i sistemes de climatització i ventilació.

El virus pot ser viable a l’aire unes hores en aerosols més petits (inferiors a 5 micres) que poden desplaçar-
se a més distància, transportats per fluxos d’aire o per conductes d’aire dels sistemes de climatització.

Tot i que aquesta via de transmissió per aerosols petits és menys probable, cal tenir-la en compte i adoptar
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algunes mesures preventives al respecte.

 La renovació de l’aire té efecte sobretot per reduir aquestes gotes més petites

 La recirculació de l’aire produïda per unitats de tractament d’aire pot ajudar a mantenir els
aerosols a l’ambient, evitar que precipitin per gravetat i re-circular-los

Un extracte de les recomanacions son:

 Cal  impedir  la  recirculació  d’aire,  per  tant  només  s’han  d’utilitzar  aquells  que  garanteixin  una
renovació d’aire i no pas una recirculació. Es recomana aturar els sistemes descentralitzats, com
les  unitats  de  fan-coil,  splits  o  petits  equips  autònoms,  que  només  re-circulen  l’aire  interior
escalfant-lo o refredant-lo. 

 Mantenir la màxima aportació possible d’aire exterior en els locals, mitjançant ventilació natural i/o
en els sistemes de ventilació i climatització. 

 En els edificis que disposen només de ventilació natural, maximitzar el cabal de ventilació obrint
les finestres i les portes. 

 Iniciar la ventilació 2 hores abans de l’obertura del local  i  mantenir-la en funcionament 1 hora
després del tancament. Si es pot, és millor mantenir la ventilació engegada tot el dia, amb taxes de
renovació d’aire més baixes quan no hi hagi persones.

 Els lavabos han d’estar ben ventilats. Si tenen extracció forçada d’aire ha de ser ininterrompuda,
sempre que sigui possible, els 7 dies de la setmana les 24 hores. 

 Els ventiladors (d’aspes, de peu, de sobretaula, etc) poden ser una font de dispersió de gotícules,
atès el flux d’aire que generen al seu voltant, per la qual cosa no són recomanables. 

Des de Serveis  Municipals  es realitzarà una taula  resum dels  diferents  sistemes de climatització  que
disposen els edificis municipals per adoptar les mesures més adients a cada cas. 

Podeu consultar les recomanacions del departament de salut clicant aquí

13. Lavabos.

 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).

 A causa de la recirculació que provoca l'assecament d’aire, aquest han de desconnectar-se i posar
a disposició dels treballadors tovalloles de paper rebutjable o altres sistemes similars.

 No s’utilitzaran els urinaris.

 Al descarregar la cisterna, s’abaixarà la tapa per a no provocar aerosols

14. Atenció en domicilis de ciutadans

Reduirem al  màxim les possibles atencions en domicilis  ja que son zones no controlades i  tancades.
Prioritzarem realitzar aquestes atencions en dependències municipals. 

Si tot i així és imprescindible realitzar aquesta actuació, es seguiran les mesures establertes en el IP08. En
tot cas, s’adoptaran les següents mesures:

 Minimitzar el temps d’estada dins del domicili.

 Rentat de mans abans, durant i després de l’atenció mitjançant solució hidroalcohòlica
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 Realitzar l’atenció a més de dos metres, si no es possible,  utilització de mascareta ffp2 i pantalla
facial

 Demanar ventilar l’estança on realitzem l’atenció, si no és possible, utilització de mascareta ffp2 i
ulleres de protecció.

15. Accessos a edificis on hi ha una afluència significativa de ciutadans

Tot i que l’atenció a ciutadans ha d’anar regulada mitjançant una cita prèvia, podem trobar-nos múltiples
situacions on el ciutadà necessiti una informació, i per tant hi hagi la necessitat d’atenció. 

Aquestes  situacions  és  preveuen  a  l’edifici  Porxada,  Portalet,  Sant  Josep,  Masia  tres  torres  i  Can
muntanyola. 

Les mesures establertes en aquest edificis son:

 Habilitar un espai d’atenció el més proper a l’accés de l’edifici.

 Dotar de mampares protectores en cas que l’atenció sigui en un mostrador.

 Donar la màxima informació a l’exterior de l’edifici per a minimitzar l’entrada de ciutadans per a
resoldre dubtes.

 Deixar  portes  obertes  per  a  minimitzar  superfícies  de  contacte  i  facilitar  la  ventilació  natural.
(excepte edificis que per una qüestió de seguretat, no és recomanable. Per exemple edifici de la
policia)

 Segons l’evolució  en  les  properes  setmanes del  nombre  de  persones que  necessitin  aquesta
informació prèvia, s’ha de preveure el recurs d’una persona que reguli i ordeni una hipotètica cua,
la qual se lli proporcionarà mascareta ffp2, pantalla facial i solució hidroalcohòlica,
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Procediment en cas de sospita o cas confirmat de covid19

ELS SÍMPTOMES APAREIXEN AL DOMICILI DEL TREBALLADOR/A

ACTUACIÓ PER PART DEL TREBALLADOR/A.

Si un treballador/a presenta símptomes compatibles amb la malaltia (infecció respiratòria que cursa amb
febre, tos o sensació de manca d’aire o d’altres símptomes atípics com mal de gola, pèrdua de gust o
d'olfacte,  dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees):

1. No acudirà a centre de treball.

2. Ho comunicarà a l'Ajuntament.

3. Contactar amb el servei de VS (MB Prevent) per tal que faci el seguiment adient en cada cas.
Els professionals sanitaris del servei de prevenció de riscos laborals seran els encarregats 
d'establir els mecanismes per a la detecció, investigació i seguiment de casos i contactes estrets 
ocorreguts a l’empresa en la gestió de la incapacitat temporal. 

4. Ha d'informar immediatament a tot el seu entorn.

ACTUACIÓ POR PART DE L’AJUNTAMENT.

1. Higienització del lloc de treball mitjançant ventilació, neteja i desinfecció de superfícies de contacte

RESTA DE TREBALLADORS/ES.

1. En cas que la resta dels treballadors/es hagin tingut un contacte amb el possible cas de contagi,
hauran de controlar la seva temperatura dues vegades al dia i si es presenta febre (37º o més)
seguiran les actuacions pròpies de l'apartat actuació per part del treballador/a

2. Reforçar la higiene de mans i evitar tocar-se cara, ulls, nas o boca.

3. En  cas  de  dubtes  respecte  als  símptomes,  contactar  amb  CatSalut,  via  telefònica  al  061  o
mitjançant l’aplicació StopCovid19Cat i seguir les seves instruccions.

ELS SÍMPTOMES APAREIXEN AL LLOC DE TREBALL

ACTUACIÓ PER PART DEL TREBALLADOR/A.

Si un treballador/a presenta símptomes compatibles amb la malaltia (infecció respiratòria que cursa amb
febre, tos o sensació de manca d’aire o d’altres símptomes atípics com mal de gola, pèrdua de gust o
d'olfacte,  dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees):

1. Aïllar-se de la resta de persones.

2. Posar-se una mascareta quirúrgica.

3. Traslladar-se al seu domicili, a ser possible, en transport privat.

4. En  el  seu domicili,  seguir  les pautes  descrites  en el  supòsit  que els  símptomes apareixen  al
domicili

5. Ha d'informar immediatament a tot el seu entorn.

ACTUACIÓ POR PART DE L’AJUNTAMENT.

1. Higienització del lloc de treball mitjançant ventilació, neteja i desinfecció de superfícies de contacte
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RESTA DE TREBALLADORS/ES.

1. En cas que la resta dels treballadors/es hagin tingut un contacte amb el possible cas de contagi,
hauran de controlar la seva temperatura dues vegades al dia i si es presenta febre (37º o més)
seguiran les actuacions pròpies de l'apartat actuació per part del treballador/a

2. Reforçar la higiene de mans i evitar tocar-se cara, ulls, nas o boca.

3. En  cas  de  dubtes  respecte  als  símptomes,  contactar  amb  CatSalut,  via  telefònica  al  061  o
mitjançant l’aplicació StopCovid19Cat i seguir les seves instruccions.

Recorda també que les següents practiques personals son les mes efectives

 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.

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

 Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com ara tos o
esternuts.

 Mantenir  una  distància  de  dos  metres  aproximadament  amb  les  persones  amb  símptomes
d’infecció respiratòria aguda.

 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.

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.

Redactat per Aprovat per

Toni Bonet Alamillo
Tècnic del Servei de Prevenció de l’Ajuntament

Diego Castillo Giménez
Cap del Servei de Prevenció de l’Ajuntament
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