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RECOMANACIONS GENERALS
Feu servir mascareta i/o pantalla i guants
quan sortiu al carrer
No us toqueu els ulls, el nas ni la boca.
Respecteu la distància de seguretat d’1,5 - 2m
Si heu d'esternudar o tossir, tapeuvos la boca
amb el colze, mai amb la mà
Renteu-vos les mans amb aigua i sabó Amb
aigua i sabó: de 40 a 60 segons, o amb una
solució alcohòlica de 20 a 30 segons.
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RESPECTE ALS TREBALLADORS
Quan el servei professional requereixi tenir
contacte amb el client serà obligatori l'ús de
mesures de protecció com mascareta i/o
pantalla i guants.
Renteu-vos les mans periòdicament amb
aigua i sabó o amb una solució alcohòlica.
Mantingueu la distància de seguretat amb els
companys de feina i els clients d’1,5 - 2m.
Tapeu-vos la boca amb un mocador d’un sol ús
si heu de tossir o esternudar i, tot seguit,
renteu-vos les mans.
Netegeu i desinfecteu la vostra zona de
treball abans d'iniciar la jornada.
No fitxeu amb l'empremta dactilar. Podeu
fer-ho amb targeta, a través d’internet o amb les
mesures alternatives de què disposi cada
empresa.
Si teniu símptomes (tos, dificultat per respirar,
febre), notifiqueu-ho a l’empresa i no
mantingueu contacte físic amb ningú. Aneu
directament a casa. Si noteu els símptomes
quan sou a casa, no aneu a treballar.
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PAUTES DE NETEJA I
DESINFECCIÓ DE L’ESTABLIMENT
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Netegeu i desinfecteu periòdicament i a fons
totes les superfícies (vidres, telèfons, poms de
porta, maquinària, etc.). Presteu especial atenció a
aquelles zones de contacte freqüent amb les
mans. Repetiu aquesta desinfecció al final de la
jornada.
Obriu, de tant en tant i un mínim de cinc minuts,
portes i finestres per ventilar l’establiment.
Les indicacions del Departament de Sanitat, els
productes adequats per a neteja i desinfecció són:

Procureu fer hores convingudes.
Impediu que el client toqui directament els
materials i exposició.
Recomanem facilitar-los guants d’un sol ús a
l'entrada de l'establiment.
Afavoriu el pagament amb targeta i netegeu el
datàfon després de cada ús.
Establiu un màxim de persones a l’interior de
l’establiment, d’acord amb els criteris
recomanats per les autoritats competents de
distància de seguretat
Instal·leu papereres amb tapa i pedal.
Desinfecteu els productes retornats i deixeu-los
en quarantena abans de tornar-los a vendre.
Procureu no utilitzar documents en paper.

Neteja: aigua i sabó o bé detergents d’ús habitual
en l’àmbit domèstic, que s’hauran d’aplicar en la
concentració i condicions d’ús que indiqui
l’etiqueta de cada producte.
Desinfecció:
Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu
habitual, que té una concentració al voltant del
5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o
bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua,
especialment per a la desinfecció dels lavabos. Per
a la resta de superfícies n’hi ha prou amb una
barreja d’1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua.
Aquestes solucions s’han de preparar diàriament i
s’han de deixar actuar durant uns minuts per
assegurar una desinfecció eficaç.
Alcohol etílic entre el 62-71 %: es pot obtenir
directament o a partir de l’alcohol etílic habitual
(del 96 %), barrejant 70 ml de l’alcohol amb 30 ml
aigua (s’obté un alcohol del 69 %) o bé barrejant 5
parts de l'alcohol etílic de 96° amb 2 parts d'aigua
(s’obté un alcohol del 70,6 %).
Peròxid d’hidrogen al 0,5 %: es pot obtenir diluint
l’aigua oxigenada habitual, que és del 3% de
peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part
d'aigua oxigenada i 5 parts d'aigua.

RECOMANACIONS ENVERS ELS
CLIENTS

Per la teva seguretat i la
de tots
maig 2020
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ESTABLIMENTS
Els centres de treball han de ser segurs i els
treballadors han de comptar amb la màxima
protecció sanitària i laboral.
Recomanem tenir la persiana pujada i la
porta tancada, de manera que vosaltres
controleu l'accés.
Els locals hauran de comptar amb taulell,
mampara o quan això no sigui possible, garantir
el màxim de protecció individual.
S'establirà un horari de atenció preferent per a
persones majors de 65 anys.
Recomanem l'ús freqüent de gel hidroalcoholic.

