
 
 

 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Guia per a l'avaluació de risc a coronavirus 
(SARS-COV-2) i planificació de l'activitat 

preventiva. 
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Aquesta guia està pensada dins un marc general i ampli, consensuat i acordat en el  
sector d'imatge personal entre els sindicats UGT i CCOO, i les associacions 
integrades a la FEDCAT patronal, que són les que signen el Conveni col·lectiu de 
treball de perruqueries, centres d’estètica i bellesa de Catalunya. Podrà ser 
completat amb les decisions i protocols que adoptin i s'acordin en les empreses en 
el marc de el dret de la participació dels òrgans de representació dels treballadors, 
a través dels delegats de prevenció i els comitès de seguretat salut. 

 
 

S'han tingut en compte les diferents instruccions i recomanacions elaborades pel 
Ministeri de Sanitat i es configura com una referència que conté un compendi de 
mesures de seguretat i serveix de guia de bones pràctiques, de fàcil comprensió 
per al sector d'imatge personal. La seva eficàcia dependrà de la conscienciació, 
responsabilitat i solidaritat tant de les empreses, del seu personal i dels clients. 

 
En el moment de consulta de la present Guia, s'ha de tenir en compte les 
condicions específiques establertes en les ordres ministerials que regulessin cada 
una de les fases de desescalada en què es trobi en aquell moment amb l'objecte 
d'adaptar les indicacions del Protocol tenint en compte aquelles mesures que 
fossin pròpies de cadascuna de les fases com, per exemple, l'aforament permès 
en un establiment comercial. 

 
Alhora aquesta guia té per objecte determinar els riscos laborals existents, tant a 
nivell general, com en cada un dels llocs de treball a causa, de la exposició a el nou 
Coronavirus SARS-COV-2). Així com, indicar les mesures preventives que són 
necessàries per eliminar, reduir i controlar aquests riscos. 

 
Les mesures preventives s'emmarquen en el Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, 
sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l' exposició a 
agents biològics. I s'estableixen segons el compliment del procediment d'actuació 
per als Serveis de Riscos Laborals davant de l'exposició a el nou Coronavirus 
publicat el 30 d'abril de 2020. 

 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  
 

 
Es posarà en coneixement dels delegats de prevenció el present informe als 
efectes de comprovar i verificar si les descripcions i condicions de treball són 
correctes. De conformitat amb l'article 18 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de 
prevenció de riscos laborals, s'informarà a cada treballador sobre els ris-gos que 
afecten al seu lloc de treball. 

 
 
 

Tots els treballadors de centre de treball han de seguir estrictament les mesures de 
protecció encaminades a controlar i reduir la transmissió de el nou coronavirus. 

 
 
 

Correspon a les empreses avaluar el risc d'exposició en què es poden trobar les 
persones treballadores en cadascuna de les tasques diferenciades que realitzin i 
seguir les recomanacions que sobre el particular emeti el servei de prevenció, 
seguint les pautes i recomanacions formulades per les autoritats sanitàries. 

 
Seguint la taula que estableix el Ministeri de Sanitat en l'esmentat document i tenint 
en compte la "Nota interpretativa de l'aplicació d'aquests escenaris de risc 
d'exposició ", podem concloure que en funció de la naturalesa de les activitats i els 
mecanismes de transmissió de el nou coronavirus SARS-CoV-2, podem establir un 
escenari de risc de baixa probabilitat d 'exposició per als llocs de treball de 
Treballadors sense atenció directa a el públic, o més de 2 metres de distància, o 
amb mesures de protecció col·lectiva que evitin el contacte. (Segons indica la Taula 
1). Escenaris de risc d'exposició a el coronavirus SARS-CoV-2 en l'entorn laboral 
actualitzada pel Ministeri de Sanitat el 30 d'abril de 2020. Important assenyalar, que 
tal com indica la nota interpretativa una professió pot ser classificada en diversos 
escenaris de risc en funció de les tasques que realitzi. 
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Escenaris de risc d'exposició a el coronavirus SARS-CoV-2 en l'entorn laboral 
sector de perruqueria i estètica 

 
 

EXPOSICIÓ DE RISC  
Personal que realitzi un servei a una persona simptomàtica 

 
perquè veiem que presenta símptomes de la malaltia (tus, 
febre ...) o amb possibles persones asimptomàtiques. 
Personal que no pugui evitar que hi hagi contacte estre, 
(menys de 2 m). 

 
Possibles exemples:  
Perruquers, Esteticistes, Barbers, Manicuristas, 

Maquilladores ... 

 
EXPOSICIÓ DE BAIX RISC 

 
Personal que no realitza servei a client però estan en el 
centre de treball en el moment de la execució de el servei 
sense contacte estret amb una persona simptomàtica o 
asimptomàtica. 

 
Possibles exemples:  
Personal de caixa, recepcionistes, personal de neteja ... 

 
 
 

REQUERIMENTS 
 
En funció de la evolució 
específica del risc 
d'exposició de cada cas: 
components d'EPI de 
protecció biològica i, en 
certes circumstàncies, de 
protecció enfront de 
aerosols i davant 
esquitxades. 
 
 
 
 

 
En funció de l'avaluació 
específica del risc de cada 
cas: componen - tes d'EPI 
de protecció biològica. 

 

 
 

BAIXA PROBABILITAT D'EXPOSICIÓ 
 

Treballadors sense atenció directa al públic, o més de 2 
metres de distància, o amb mesures de protecció col·lectiva 
que eviten el contacte, o que exerceixen la seva jornada 
fora de l'horari d'atenció a el públic. 

 
Possibles exemples:  
Personal administratiu, personal de neteja, magatzem ... 

 
 

En certes situacions (falta de cooperació d'una per-sona 
simptomàtica o asimptomàtica) utilitzar protecció respiratòria 
i guants de protecció. 

 
 
 
 
 

 
No cal ús d'EPI, sempre 
que es pugui garantir en 
tot moment la distància 
social. En cas contrari 
seran necessaris com la 
falta de cooperació d'una 
persona simptomàtica o 
asimptomàtica. 
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L'establiment sobre la base de la modificació de l'avaluació de riscos pel Servei de 
Prevenció, elaborarà el Pla de Contingències, que ha de detallar les mesures 
concretes que adoptarà per impedir a el màxim possible els riscos de contagi de 
l'COVID-19. Aquesta activitat preventiva ha de ser obligatòriament prèvia a la tornada 
a l'activitat. Havent, per exigència legal en el procés de confecció de l'adaptació de 
l'avaluació de riscos i en els protocols de seguretat i salut resultants, han de ser 
consultats els delegats de prevenció o els representants dels treballadors. Però caldria 
que aquest pla de contingències fos fruit del consens entre empresa i representants 
dels treballadors. 

 
El pla de contingència entre d'altres aspectes de recollir, prèvia avaluació de riscos 
laborals les següents mesures: 

 
MESURES DE PREVENCIÓ GENERALS: 

 
1. Higiene de mans freqüent (rentat amb aigua i sabó o solucions alcohòliques) 
especialment després de contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn, o 
esternudar o després de tocar superfícies potencialment contaminades. mantenir 
una correcta higiene de mans és fonamental per la qual cosa s'ha de facilitar temps 
i mitjans. 

 
 
 

2. A el tossir o esternudar, cobrir-se la boca i el nas amb el colze flexionat. 
 

3. Utilitza mocadors d'un sol ús, i llençar-los després del seu ús, de forma 
immediata a les papi-pereres o contenidors habilitats. 

 
4. Les ungles s'han de dur curtes i cuidades, evitant l'ús d'anells, polseres, 
rellotges de canell o altres ornaments. 

 
5. Si es presenten símptomes respiratoris, evitar el contacte proper (mantenint-do 
una distància de 2 metres) amb altres persones. 

 
6. Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca, ja que les mans faciliten la transmissió, 
encara que es portin guants. 

 
7. Evitar les salutacions amb contacte físic. 

 
8. Si es té contacte amb un afectat de Coronavirus positiu (familiar o entorn 
laboral) ha de comunicar a el responsable del seu centre de treball. 

 



 
 

 

  
 

 
MESURES DE PREVENCIÓ ESPECÍFIQUES EN EL CENTRE DE 
TREBALL 

 
1. S'establirà un sistema de cita prèvia que garanteixi la permanència a l'interior 
de l'establiment o local en un mateix moment d'un únic client per cada treballador, 
sense que es puguin habilitar zones d'espera a l'interior dels mateixos. 

 
2. Es garantirà l'atenció individualitzada a el client amb la deguda separació física 
prevista en aquest capítol o, en el cas que això no sigui possible, mitjançant la 
instal·lació de mostradors o mampares. 

 
3. S'establirà un horari d'atenció preferent per a majors de 65 anys, que s'ha de 
fer coincidir amb les franges horàries per a la realització de passejos i activitat 
física d'aquest col·lectiu. 

 
4. Es realitzaran, al menys dues vegades a el dia, una neteja i desinfecció de les 
instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents 
com poms de portes, taulells, mobles, passamans, màquines dispensadores, 
terres, telèfons, penjadors, carros i cistelles, aixetes, i altres elements de similars 
característiques, d'acord amb les següents pautes: 

 
a) Una de les neteges es realitzarà, obligatòriament, a l'acabar el dia. 

 
b) S'utilitzaran per a això guants de vinil, d'acrilonitril o bé guants de làtex 

sobre un guant de cotó. 
 

c) S'utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu (1.50) recentment prepara o 
qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida que es troben al mercat i que han 
estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. Si s'utilitza un desinfectant 
comercial es respectaran les indicacions de l'etiqueta. 

 
d) Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció 

individual (des d'ara EPI) utilitzats es rebutjaran de forma segura, i es procedirà 
posteriorment a el rentat de mans. 

 
e) Per a aquesta neteja es podrà realitzar, al llarg de la jornada i preferent-

ment al migdia, una pausa de l'obertura dedicada a tasques de manteniment, 
neteja i reposició. 
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5. Es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn, 
amb especial atenció a taulells, mampares, teclats, terminals de pagament, 
pantalles tàctils, eines de treball i altres elements susceptibles de manipulació, fent 
especial atenció a aquells utilitzats per més d'un treballador. Quan en l'establiment 
o local hagi de romandre més d'un treballador atenent el públic, les mesures de 
neteja s'estendran no només a la zona comercial, sinó també, si escau, a zones 
privades dels treballadors, com ara vestuaris, taquilles , lavabos, cuines i àrees de 
descans. 

 
6. Es procedirà al rentat i desinfecció diària dels uniformes i roba de treball, si escau, 
que hauran de rentar-se de forma mecànica en cicles de rentat entre 60 i  
90 graus centígrads. En aquells casos en què no s'utilitzi uniforme o roba de 
treball, les peces utilitzades pels treballadors en contacte amb els clients també 
hauran rentar-se en les condicions assenyalades anteriorment. 

 
7. Es garantirà una ventilació adequada de tots els establiments i locals 
comercials. 

 
8. Es revisarà, com a mínim un cop a el dia, el funcionament i la neteja de sa-taris, 
aixetes i poms de porta dels lavabos en els establiments. 

 
9. No s'utilitzaran els lavabos dels establiments comercials per part dels clients, 
excepte en cas estrictament necessari. En aquest últim cas, es procedirà 
immediatament a la neteja de sanitaris, aixetes i poms de porta. 

 
10. Tots els establiments i locals hauran de disposar de papereres, a ser possible 
amb tapa i pedal, en els quals poder dipositar mocadors i qualsevol altre material 
d'un sol ús. Aquestes papereres han de ser netejades de forma freqüent i al menys 
un cop a el dia. 

 
11. No podran incorporar-se als seus llocs de treball en els establiments 
comercials els següents treballadors: 

 
a) Treballadors que en el moment de la reobertura de l'establiment 

comercial estiguin en aïllament domiciliari per tenir diagnòstic de COVID-19 o 
tinguin algun dels símptomes compatibles amb el COVID-19. 

 
b) Treballadors que, no tenint símptomes, es trobin en període de 

quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb 
símptomes o diagnosticada d'COVID-19. 

 



 
 

 

  
 

 
12. El titular de l'activitat econòmica que es realitzi en l'establiment o local haurà de 
complir, en tot cas, amb les obligacions de prevenció de riscos aquesta-establertes 
en la legislació vigent, tant amb caràcter general com de manera específica per 
prevenir el contagi de l'COVID19. En aquest sentit, s'ha d'assegurar que tots els 
treballadors compten amb equips de protecció individual adequats a el nivell de risc 
i que tinguin permanentment a la seva disposició, en el lloc de treball, gels 
hidroalcohòlics amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat 
per a la neteja de mans, o quan això no sigui possible, aigua i sabó. L'ús de 
màscares serà obligatori quan no es pugui garantir la distància de seguretat 
interpersonal d'aproximadament dos metres entre el treballador i el client o entre els 
mateixos treballadors. Tot el personal haurà és-tar format i informat sobre el 
correcte ús dels esmentats equips de protecció. L'anterior serà també aplicable a 
tots els treballadors de terceres empreses que prestin serveis en el local o 
establiment, ja sigui amb caràcter habitual o de forma puntual. 

 
13. El fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema de 
amb-control horari que garanteixi les mesures higièniques adequades per a 
protecció de la salut i la seguretat dels treballadors, o bé s'haurà desinfectar el 
dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús, advertint als treballadors 
d'aquesta mesures-dóna. 

 
14. La disposició dels llocs de treball, l'organització dels torns i la resta de condicions 
de treball presents en el centre es modificaran, en la mesura necessària, per garantir 
la possibilitat de mantenir la distància de seguretat interpersonal mínima de dos 
metres entre els treballadors, sent això responsabilitat de titular de l'activitat 
econòmica o de la persona en qui aquest delegui.  
La distància entre el professional i el client durant tot el procés d'atenció a l' client 
serà de al menys un metre quan es compti amb elements de protecció o barreres, 
o d'aproximadament dos metres sense aquests elements. Quant es passi a 
realitzar l'execució de el servei s'haurà d'utilitzar l'equip de protecció individual 
oportú que asseguri la protecció tant del treballador com del client, havent 
d'assegurar en tot cas el manteniment de la distància de dos metres entre un client 
i un altre. 

 
15. Així mateix, les mesures de distància previstes en aquesta ordre s'han de 
complir, si escau, als vestidors, taquilles i lavabos dels treballadors, així com en les 
àrees de descans, menjadors, cuines i qualsevol altra zona d'ús comú. 
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16.Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es 
contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per a això per la comunitat 
autònoma-noma o centre de salut corresponent. El treballador haurà d'abandonar 
el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un 
professional sanitari. 

 
17. El temps de permanència en els establiments i locals serà el estricta-  
ment necessari perquè els clients puguin realitzar les seves compres o rebre la 
prestació de el servei. 

 
18. En els establiments en què sigui possible l'atenció personalitzada de més d'un 
client a el mateix temps s'ha d'assenyalar de forma clara la distància de seguretat 
interpersonal de dos metres entre clients, amb marques a terra, o mitjançant l'ús de 
balises, cartellera i senyalització. En tot cas, l'atenció als clients no podrà realitzar-
se de manera simultània pel mateix treballador. 

 
19. Els establiments i locals han de posar a disposició de el públic dispensa-dors 
de gels hidroalcohòlics amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de 
Sanitat, a l'entrada de el local, i hauran d'estar sempre en condicions d'ús. 

 
20. No es podrà posar a disposició dels clients productes de prova. 

 
21. Tot el personal ha de comptar amb una informació clara i intel·ligible i forma-
específica i actualitzada sobre les mesures específiques que s'implantin. 

 
22. Difondre pautes d'higiene amb informació completa, clara i intel·ligible sobre 
les normes d'higiene a utilitzar en el lloc de treball, abans, durant i després de la 
mateixa, que pot estar ajudat amb cartellera. 

 
23. Facilitar temps i mitjans per a la correcta higiene de mans. 

 
24. Recomanar als treballadors l'assistència en mitjans de transport individu-  
els. 

 
25. Que cada treballador autocontrol li la seva temperatura abans d'anar a 
treballar i que no acudeixi a la feina cas de tenir febre i demani la baixa laboral 
professional per CO-VID. 

 
26. El pèl estarà recollit en un monyo o cua. 

 
 



 
 

 

  
 

 
27. Esterilització de pintes tisores, raspalls ... després de cada servei. 

 
28. Evitar, en la mesura del possible, compartir equips de treball. En el cas que hi 
hagi alternança en l'ús de determinats equips o dispositius, el estable-fonament ha 
d'establir pautes enfocades en la mesura del possible en la neteja i desinfecció, i en 
cas contrari, en l'ús d'EPI per a la reducció de el risc de contagi. 

 
29. A l'hora de realitzar el pagament prioritzar pagament amb targeta. Desinfectar 
teclat datàfon després de cada ús. Si és en efectiu, utilitzar un recipient on dipositi 
els diners el client i retirar posteriorment el cobrador sense contactes directes.  
Lliurar canvis en la mateixa forma. 

 
30. Informar el client de les mesures de prevenció i desinfecció. 

 
31. La zona de vestuari serà d'ús individual escalonant l'entrada, on sigui 
necessari es limitarà l'aforament. 

 
32. Respectar i penjar en zona visible de el local les instruccions de sanitat i de el 
Servei de Prevenció i de la mútua. Difondre pautes d'higiene amb informació 
completa, clara i intel·ligible sobre les normes d'higiene, que pot estar ajudat amb 
cartellera. 

 
33. Els establiments hauran d'exposar a el públic l'aforament màxim de cada local i 
assegurar que aquest aforament, així com la distància de seguretat interpersonal 
de dos metres es respecta al seu interior. Per això, els establiments hauran 
estable-cer sistemes que permetin el recompte i control de l'aforament, de manera 
que aquest no sigui superat en cap moment, i que haurà d'incloure als propis 
treballadors. S'ha de recordar que conforme s'avanci per les diferents FASES de el 
Pla de desescalada en cada comunitat autònoma el percentatge d'aforament 
permès anirà variant per la qual cosa s'haurà de complir amb el que es trobi vigent 
en cada FASE. 

 
34. Espaiar les cites per evitar que els clients arribin a la mateixa hora. 

 
35. L'accés a el local es farà prèvia crida a el timbre o porta. Es permetrà l'accés 
quan es pugui garantir la distància de seguretat segons l'ocupació. 

 
36. Limitar l'accés lliure de públic, visitants, clients o proveïdors, per tal d'evitar 
aglomeracions a la zona de recepció. 
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37. Tot el personal que accedeixi a centre s'haurà de desinfectar les mans amb gel 
hidroalcohòlica disposat a l'entrada de l'establiment. Els clients han de portar 
mascaretes. Es recomana facilitar guants a el client que no porti llocs. 

 
38. Totes les tovalloles, capes i quimonos seran preferentment de material rebutja-
ble, en cas contrari s'ha de preveure el canvi en cada ús. El material tèxtil haurà de 
ser rentat a temperatura entre 60 i 90 graus. 

 
39. Els llocs de perruqueria i renta caps es esterilitzar després de cada ús. 

 
40. Es retiraran les revistes i qualsevol altre material de consulta. 

 
41. Retirar els productes que es trobin exposats directament a client o protegir 
introduint-los en vitrines. 

 
42. Disposar de sistemes de desinfecció de l'aire en les cabines. 

 
43. Establir torns de treball que assegurin la no aglomeració de treballadors i 
clients per produir un horari d'obertura prou ampli perquè pugui fer-se el major 
nombre de serveis però que no se solapin més d'1 client amb el seu corresponent 
treballador per evitar esperes. Per cada treballador amb el seu client es recomana 
un espai mínim de 4 metres quadrats. 

 
44. Establir plans de continuïtat de l'activitat davant d'un augment de les baixes 
laborals amb el personal o en un escenari d'increment de el risc de transmissió en 
el lloc de treball, amb un procés de participació i acord amb la representació legal 
dels treballadors. 

 
45. Quan sigui aplicable, s'establiran mesures per organitzar als clients que es quedin 
a l'exterior de l'establiment tot esperant accedir-hi quan-do ho permeti l'aforament. Tot 
el públic, inclòs el que espera a l'exterior de l'establiment, ha de guardar rigorosament 
la distància de seguretat de 2 metres. 

 
46. S'informarà clarament als clients sobre les mesures organitzatives i sobre la 
seva obligació de cooperar en el compliment. 

 
47. S'ha d'evitar l'exposició dels treballadors que, en funció de les seves 
característiques personals o estat de salut, a causa de patologies prèvies, medicació, 
trastorns immunitaris, embaràs o lactància, siguin considerats especialment sensibles 
a aquest risc. L'àrea sanitària de el Servei de Prevenció ha d'avaluar la



 
 

 

  
 

presència en l'entorn laboral de grups vulnerables davant de la COVID-19 i emetre 
informe sobre les mesures de prevenció, adaptació i protecció.  
Per a això, tindrà en compte l'existència o inexistència d'unes condicions que 
permetin realitzar el treball sense elevar el risc propi de la condició de salut de la 
persona treballadora. Ha de determinar les mesures específiques de seguretat per 
a aquest personal. Respecte dels mateixos, és especialment important la resolució 
de el Servei Nacional de Salut pel que fa a la seva possible aïllament, en cas que 
no es pugui garantir un lloc de treball exempt de risc. 

 
48. Preparar un llistat d'empreses de subministraments d'EPI. 

 
49. La formació i informació dels treballadors inclourà el coneixement de l' manera 
de transmissió, els riscos potencials per a la salut, les instruccions sobre les 
precaucions que ha de prendre en relació als mateixos, les disposicions en matèria 
d'higiene, particularment l'observació de les mesures de protecció respiratòria i 
higiene de mans en tot moment, la utilització i ocupació de roba i equips de 
protecció individual, i les mesures que hauran d'adoptar en el cas d'incidents i per a 
la prevenció d'aquests, així com el control i reconeixement de els símptomes 
associats a la infecció per a la posada en marxa de mesures dirigides a evitar la 
transmissió de la infecció. 

 
50. Es recomana instal·lar a la zona de cobrament una mampara de plàstic o 
similar, rígid o semirígid, de fàcil neteja i desinfecció de manera que un cop 
instal·lat quedi protegida la zona de treball. 

 
MESURES DE PROTECCIÓ PERSONAL 

 
La forma òptima de prevenir la transmissió és utilitzar una combinació de totes les 
mesures preventives, no només equips de protecció individual (EPI). l'aplicació 
d'una combinació de mesures de control pot proporcionar un grau addicional de 
protecció. 

 
És fonamental la formació, sobre com utilitzar i mantenir els equips de pro-
protecció individual de manera segura. Ha de quedar registre d'aquesta formació. 
Es lliurarà a tots els treballadors guants i màscara. Als que realitzen ser-vicis amb 
clients es recomana lliurar també visera protectora transparent o porta mala sort 
protectora. L'ús de guants i mascareta serà obligatori durant tota la jornada. La 
visera o ulleres protectora és recomanable quan el treballador es acer-que a 
menys d'un metre de el client i mentre duri l'execució de el servei. Els materials 
d'un sol ús utilitzats en l'execució de el servei amb cada client



 
 

 

  
 

es retiraran amb el mateix sistema de recollida dels EPI sol ús (capes de tall, tint ...) 
 

1. Guants 
 

- En activitats d'atenció a client, els guants que s'utilitzen són d'un sol ús ja que les 
tasques associades requereixen destresa i no admeten altre tipus de guant més 
gruixut. 

 
- En tota altra activitat que no requereixi tanta destresa, com ara en tasques de 
neteja i desinfecció de superfícies que hagin estat en contacte amb clients, pot 
optar-se per guants més gruixuts, més resistents al trencament. Per al personal de 
neteja s'han d'utilitzar guants de nitril sol ús (de resisteixen-cia mecànica, protecció 
davant d'agents químics i microorganismes). 

 
- La talla ha de ser la correcta, ja que l'ús d'uns guants massa estrets pot, per 
exemple, minvar les seves propietats aïllants o dificultar la circulació. 

 
- Cal rentar-se les mans amb sabó abans i després d'usar-los; i protegir qual-
qualsevol ferida amb un apòsit impermeable abans de posar-se'ls. 

 
- S'aconsella no portar rellotges, polseres o anells ja que poden trencar els 
guants. 

 
- En cas de trencament, deteriorament o contacte directe amb el contaminant, es 
recomana canviar de guants previ rentat de les mans òbviament. 

 
- L'haver utilitzat guants no eximeix de realitzar la correcta higiene de mans 
després de la seva retirada. 

 
2. Protecció respiratòria 

 
- La protecció de les vies aèries recomanada per al treballador que pugui estar en 
contacte a menys de 2 metres amb clients, que es desconegui si són símptoma-
tics o asimptomàtics de coronavirus és una màscara auto filtrant tipus FFP2 o 
mitja màscara proveïda amb filtre contra partícules P2. 

 
- Les mascaretes auto filtrants o, si escau, els filtres emprats no han de re-utilitzar-se i 
per tant, han de rebutjar després del seu ús. Les mitjanes màscares s'han de netejar i 
desinfectar després del seu ús. Per a això se seguiran estrictament les 
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recomanacions de fabricant i en cap cas, l'usuari ha d'aplicar mètodes propis de 
desinfecció ja que l'eficàcia de l'equip pot veure afectada. 
 

- Els equips de protecció de les vies aèries han de llevar en últim lloc, després de 
la retirada d'altres components com guants, bates, etc. i previ rentat de mans. 

 
3. Roba de protecció 

 
- L'uniforme haurà de ser rentat diàriament, sense ser sacsejat, s'embutxacarà, cas 
de no tenir rentadora al centre de treball i es recomana rentar-los amb un cicle 
com-complet amb detergent i lleixiu a una temperatura d'entre 60 i 90 graus. 

 
- Es recomana que la roba de protecció sigui un sol ús en funció de les 
disponibilitats ja que presenta l'avantatge que a l'eliminar-se s'eviten fonts de posi-
ble contagi que poguessin aparèixer en el cas que la desinfecció de l'equip no es 
realitzés correctament. 

 
4. Protecció ocular i facial 

 
- Es recomana usar visera o porta mala sort protectora segons disponibilitat per 
existir risc de contaminació dels ulls a partir d'esquitxades o gotes a la realització 
de serveis a client (tos, esternuts). 

 
- És possible l'ús d'un altre tipus de protector ocular, com seria el cas d'ulleres de 
muntura universal amb protecció lateral, per evitar el contacte de la conjuntiva 
amb superfícies contaminades, per exemple; contacte amb mans o guants. 

 
- Es recomana protecció ocular durant els procediments de generació de aerosols. 
Quan sigui necessari l'ús conjunt de més d'un equip de protecció individual, s'ha 
d'assegurar la compatibilitat entre ells, la qual cosa és particularment important en 
el cas de la protecció respiratòria i ocular simultània, perquè l'hermeticitat dels 
mateixos i per tant la seva capacitat de protegir no es vegi minvada. 

 
5. Col·locació i retirada dels EPI 

 
- Els EPI s'han de seleccionar per garantir la protecció adequada en funció de la 
forma i nivell d'exposició i que aquesta es mantingui durant la realització de l'activitat 
laboral. Això s'ha de tenir en compte quan es col·loquen els diferents EPI 
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de manera que no interfereixin i alterin les funcions de protecció específiques de 
cada equip. En aquest sentit, s'han de respectar les instruccions de fabricant. 

 
- Després de l'ús, s'ha d'assumir que els EPI i qualsevol element de protecció 
emprat poden estar contaminats i convertir-se en nou focus de risc. Per tant, un 
procediment inadequat de retirada pot provocar l'exposició de l'usuari. 

 
- Cal elaborar i implementar una seqüència de col·locació i retirada de tots els 
equips detallada i omissió, el seguiment ha controlar-se. 

 
- Els EPI s'han de col·locar abans d'iniciar qualsevol activitat amb risc d 'exposició i 
ser retirats únicament després d'estar fora de la zona d'exposició. 

 
- S'ha d'evitar que els EPI siguin una font de contaminació, per exemple, deixem-
los sobre superfícies de l'entorn una vegada que han estat retirats. 

 
6. Emmagatzematge i manteniment 

 
Els EPI han de ser emmagatzemats adequadament, seguint les instruccions 
donades pel fabricant, de manera que s'eviti un dany accidental dels mateixos o la 
seva contaminació. 

 
És important mantenir actualitzat segons les FASES de el Pla de desescalada i 
seguir les noves recomanacions, en un o altre sentit, que es vagin establint. 

 
És convenient que el Pla de Contingències sigui objecte de seguiment constant per 
l'empresa i la representació dels treballadors pel que seria convenient la constitució 
d'una comissió de seguiment de la mateixa en aquelles empreses en què hi hagi 
delegats de prevenció o representació legal dels treballadors. 

 
 
 
 
 


