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Després de superar les diverses fases del procés de desconfinament per la crisi de la
COVID-19, Catalunya es va incorporar el 18 de juny a l’anomenada nova normalitat o
etapa de represa. Aquest nou període va coincidir amb la finalització de l’estat
d’alarma i va implicar la represa progressiva de les activitats habituals però mantenint
les mesures de prevenció i seguretat necessàries.

És objecte d’aquest document l’adopció de mesures de prevenció, de protecció i
organitzatives en l’àmbit de la prestació de serveis i activitats de l’equipament
municipal l’Escorxador cedit a algunes entitats sense ànim de lucre del municipi,
aplicables durant el perllongament de la situació de crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19, en funció dels diferents estats de la pandèmia i de la intensitat de mesures
adoptades per les administracions competents.

Així doncs, aquest pla recull els principals aspectes relacionats amb les mesures
organitzatives, preventives i de protecció davant la COVID19 basats amb la Resolució
SLT 1429/2020 per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives
per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV2 i regula les condicions per al desenvolupament d’activitats durant l'etapa de la
represa al territori de Catalunya en el marc de la crisi sanitària vigent provocada per la
COVID-19. Tanmateix, també s’ha tingut en compte per a la seva elaboració el Pla de
Desconfinament dels equipaments i serveis de la Direcció General d’Acció Cívica i
Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
1.

MESURES ORGANITZATIVES

Les entitats hauran de presentar una instància a l’Ajuntament declarant que vetllaran
per seguir les mesures de protecció contra la COVID-19 juntament amb un protocol
específic de mesures de seguretat i higiene establertes a la Resolució SLT/1429/2020 i
segons les característiques i la normativa subjecte de les seves activitats. Tanmateix,
aquest protocol ha de garantir les mesures de seguretat i higiene establertes a
continuació.
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2.

MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE

2.1. Mesures generals
-

A les zones d’accés es posaran dispensadors de gels hidroalcohòlics o
desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Salut.
Caldrà que totes les persones se’n apliquin abans d’accedir dintre de la
instal·lació.

-

També hi haurà dispensadors a cada estança.

-

És obligatori l’ús de la mascareta per a totes les persones més grans de 6 anys
encara que sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal
d'1,5 metres.

-

Caldrà mantenir sempre que sigui possible la distància mínima de 1,5 metres.

-

Es disposaran cartells físics proporcionats per CatSalut per les diferents parts
de la instal·lació que recordin la necessitat de mantenir la distància de
seguretat, l’ús de mascareta i el rentat de mans.

-

Caldrà deixar sempre que sigui possible les portes obertes, de forma que
s’utilitzin les manetes el mínim possible.

-

La persona responsable de l’entitat haurà de garantir la ventilació de la
instal·lació 3 vegades durant l’activitat (a l’inici, durant i en finalitzar l’activitat)
amb un mínim de 10 minuts per ventilació.

-

Després de cada activitat, la persona responsable serà l’encarregada de
garantir la neteja i desinfecció de l’espai i del diferent material (taules,
cadires...).

-

El material emprat no podrà ser compartit entre les diferents persones
participants si no se’n fa una desinfecció després del seu ús.

-

Caldrà baixar la tapa dels lavabos abans de realitzar la descàrrega d’aigua per
tal d’evitar la transmissió fecal-oral del virus.

-

Es disposaran de suficients cubells, a poder ser amb tapa d’accionament amb
pedal, com a paperera per llençar tovalloles i/o mocadors d’un sol ús.

-

Amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat, serà la persona
responsable de l’activitat l’encarregada de registrar les persones assistents. Es
crearà un registre d’usuaris que accedeixen a la instal·lació a fi de la prevenció
i detecció de possibles caos de COVID-19. Aquest registre quedarà subjecte al
compliment de la normativa de protecció de dades.
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-

L’accés estarà restringit per aquelles persones que tinguin simptomatologia
compatible amb la COVID-19. També a aquelles persones que hagin estat en
contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14
dies anteriors.

2.2. Recomanacions generals d’higiene personal
-

Rentar-se les mans freqüentment amb aigua i sabó, com a mesura principal de
prevenció i control de la infecció.

-

Mantenir una distancia de seguretat d’un mínim de 1,5 metres.

-

Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol us en tossir i esternudar i
llançar-los després a les escombraries; o tapar-se amb la cara interna del
colze. Cal rentar-se les mans de seguida.

-

Evitar tocar-se el nas, ulls i boca, sobretot després de tocar objectes de tercers.

-

Procurar tocar al mínim els elements comuns (botons, barres, portes, seients,
vidres...).

-

No compartir menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, ..) i altres
objectes sense desinfectar-los degudament.

3.

-

No compartir els EPI’S.

-

Evitar els petons i les encaixades de mans.

RESPONSABILITATS I RECOMANACIONS PER A LES ENTITATS

-

Cada entitat assumirà la provisió dels d’Equips de Protecció Individuals (EPIS)
dels i de les seves membres si és necessari.

-

Les entitats seran les responsables de complir amb les mesures de seguretat i
higiene establertes en el punt 2.

-

Les entitats hauran de a terme un registre de les activitats que organitzen i així
com un registre de les persones assistents/participants, per tal de poder-ho
disposició de les autoritzats sanitàries, en cas que hi ha hagi un cas de COVID19 i garantir la traçabilitat de les persones que hagin estat en contactes amb la
persona i, fer-ne un correcte seguiment.
-

En cap de les activitats organitzades per part de les entitats podran assistir
persones que tinguin simptomatologia compatible amb la COVID-19 així com
persones que hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. Per aquest motiu, les
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persones assistents hauran de d’haver signat la declaració responsable on
declaren no haver tingut símptomes i que coneixen les normes bàsiques per a
la contenció del virus.
-

Com a mesura addicional, es podrà prendre la temperatura a les persones
assistents abans d’entrar a l’equipament per comprovar que en aquell moment
no tenen febre.

-

Les entitats seran les responsables del compliment de l’ús de la mascareta per
part de totes les persones usuàries majors de 6 anys, del compliment del
distanciament social així com de la dotació de gels hidroalcohòlics als espais
comuns i sales d’activitats. Caldrà rentar-se les mans freqüentment amb aigua i
sabó, com a mesura principal de prevenció i control de la infecció.

-

Cada grup d’usuaris/àries tindrà assignat un espai exclusiu, en finalitzar
l'activitat caldrà deixar un mínim de 15 minuts per ventilar l'espai i desinfectarlo, abans de tornar a ocupar-lo amb una nova activitat.
-

Cada entitat assumirà la ventilació dels espais, la neteja i desinfecció completa
al final de la jornada i la neteja i desinfecció durant el dia en els espais més
concorreguts. Per aquest motiu caldrà que cada entitat disposi d’un registre de
neteja on indiqui la data, l’hora i la persona/empresa que la realitza.

-

En el cas d'un espai obert al públic de forma continuada, caldrà que les entitats
garanteixin la neteja dels lavabos tres vegades al dia.

-

En cas de necessitat de canviar-se de roba, la roba que es porta del carrer
s’haurà de guardar en una bossa tancada.

4.

MESURES PREVENTIVES PER A LES ACTIVITATS

Per tal d'evitar el contagi entre persones i minimitzar tot risc possible, es recomana una
bona planificació de les jornades d’activitats i que estiguin les persones mínimes
indispensables per desenvolupar-les.

-

En les entrades i sortides de les activitats és molt important evitar les
aglomeracions. En aquest sentit es recomana que s’esglaonin en grups
d’aproximadament 10 persones i amb intervals d’entre 5 i 10 minuts entre cada
grup, per cada punt d’accés a l’edifici. El protocol d’entrada a les activitats
inclourà obligatòriament higiene de mans i portar la mascareta.
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-

Es recomana treballar en grups petits, sempre que sigui possible, per les seves
avantatges organitzatives, la millora de la traçabilitat i les eventuals mesures
d’aïllament que calgui prendre.

-

S’ha d’evitar la trobada entre diversos grups estables. Si en alguna ocasió es
fessin trobades en què participin diversos grups estables, cal garantir una
distància mínima de 1,5 metres entre els diferents grups estables.

-

S’haurà de mantenir la distància de separació fixat per les administracions
competents sempre que sigui possible. Les accions que obliguin a tenir a dues
o més persones a una distància menor del recomanat seran les mínimes
possibles i durant el menor temps requerit.

-

Amb caràcter general no es compartirà el material. en cas contrari es realitzarà
una neteja o desinfecció d’aquest material abans i després d’utilitzar-lo.

-

Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes i finestres obertes.

-

Es recomana a les entitats que prioritzin activitats en espais exteriors o a l’aire
lliure i, en el cas que es facin a l’interior dels equipaments municipals, hauran
de tenir en compte els aforaments de l’espai on facin l’activitat i garantir l’espai
de seguretat per persona. En tot cas, sempre evitaran les aglomeracions.

5. AFORAMENT

Els aforaments màxims dels diferents locals de l’equipament, tenint en compte un
espai de seguretat equivalent a 2,5m2 per persona, són els següents:

-

Local Càritas: aforament màxim de 22 persones.

-

Local 1: aforament màxim de 13 persones.

-

Local 2: aforament màxim de 28 persones.

-

Local 3: aforament màxim de 25 persones.

-

Local 4: aforament màxim de 29 persones.

-

Local escorxador: aforament màxim de 37 persones.

S’ incorporarà cartelleria amb l’aforament de cada local.
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6. PAUTES DE NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS

-

Els productes emprats seran sempre autoritzats i la seva aplicació respectarà la
seguretat de les persones i el medi.

-

En relació a la neteja i desinfecció d’espais seran les entitats les responsables
de la neteja i desinfecció.

-

Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i
garantir la neteja i desinfecció durant el dia en els espais més utilitzats per part
de les entitats. Per aquest motiu és necessari que en el protocol que han
d’entregar les entitats estigui incorporada una planificació de la neteja i
desinfecció segons l’activitat que aquesta hi porta a terme.

-

A més, i com s’ha comentat anteriorment, caldrà que cada entitat disposi d’un
registre de neteja on indiqui la data, l’hora i la persona/empresa que la realitza.

-

Caldrà garantir especialment la desinfecció del material com a mínim 1 vegada
al dia.

-

Es seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals
de concurrència humana i en el cas de que sigui necessari les de Neteja i
desinfecció en espais exteriors de concurrència humana, ambdós documents
del Departament de Salut.

Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els 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: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb
diferents tipus de desinfectants, com poden ser:
•

Lleixiu: Es pot utilitzar una concentració d’hipoclorit sòdic al 0,5% durant 1
minut o bé al 0,1 % durant 5 minuts. Per a obtenir una solució al 0.1% es
pot fer una dilució 1:50 d’un 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. Aquestes solucions de lleixius 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 que és del 96 %, barrejant 70 ml de l’alcohol amb
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30 ml aigua (s’obté un alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de l'alcohol
etílic de 96º amb 2 part 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.

Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida
autoritzats per a ús pel públic en general i ús ambiental.
-

Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció: Les actuacions de neteja i
desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements, superfícies
o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans. El
material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit sino se’n fa
una desinfecció després del seu ús.

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:
•

Interruptors i timbres (aparell electrònic)

•

Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors

•

Botoneres dels ascensors (aparell electrònic)

•

Baranes i passamans, d’escales i ascensors

•

Taulells i mostradors

•

Taules

•

Cadires, especialment en les zones d’espera

•

Ordinadors, sobretot teclats i ratolins

•

Telèfons

•

Grapadores i altres utensilis d’oficina

•

Comandaments a distància

•

Aixetes

•

Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir
l’adequada higiene de mans en tot moment. Quan es faci ús dels inodors,
es recomana tancar la tapa abans de la descàrrega de l’aigua de la
cisterna.

•

Altres superfícies o punts de contacte freqüent.
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7. PROTOCOL

D’ACTUACIÓ

EN

CAS

DE

DETECCIÓ

D’APARICIÓ

DE

SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID-19

-

Les entitats hauran d’establir un apartat específic en relació a l’actuació que
realitzaran en cas de detectar un cas amb simptomatologia compatible amb la
COVID-19 en el protocol de les mesures de seguretat i higiene que han de
presentar.

-

-

Es considera que una persona presenta símptomes de la COVID-19 quan té:
•

Febrícula o febre (≥ 37,3ºC)

•

Tos i/o dificultat per respirar

•

Congestió nasal i/o mal de coll

•

Mal de panxa, vòmits i/o diarrea

•

Malestar general o dolor muscular

Pel que fa al protocol d’actuació en cas de detecció d’una persona amb
simptomatologia compatible amb la COVID-19, i a termes generals, caldrà que
les entitats compleixin el següent:
•

Si es tracta d’una persona menor d’edat, caldrà aïllar-la i trucar a la
família immediatament per tal de que la vinguin a buscar. Aquesta l’haurà
de recollir i s’haurà de posar en contacte amb el seu CAP de referència.
Si es tracta d’un cas greu, la persona responsable de l’entitat haurà de
trucar directament al 112 i seguidament a la família.

Les entitats hauran de tenir un espai destinat per a aïllar a l’infant o jove
en qüestió. Aquest cal que tingui ventilació i una vegada hagi marxat,
realitzar una neteja i desinfecció exhaustiva de l’espai així com d’aquell
material que hagi utilitzat.

Tanmateix, si el resultat és positiu, la família haurà d’avisar a la persona
responsable de l’entitat. Aquesta haurà d’avisar a la resta de persones
que hagin estat en el mateix grup o activitat amb la persona en qüestió
per tal de seguir les indicacions dels serveis sanitaris.
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•

Si es tracta d’una persona major d’edat, aquesta haurà de sortir de
l’equipament i dirigir-se al seu domicili. Caldrà informar a la persona que
ha de contactar immediatament amb el servei sanitari.

Les entitats hauran de realitzar una neteja i desinfecció exhaustiva de
l’espai així com d’aquell material que hagi utilitzat la persona en qüestió.

En aquest sentit, si es dona el cas que aquesta persona és positiva,
caldrà que ho doni a conèixer a la persona responsable de l’entitat.
Aquesta haurà d’avisar a les persones que han estat en el mateix grup o
activitat amb la persona en qüestió per tal de seguir les indicacions dels
serveis sanitaris.

8. DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Pla s’adaptarà a les noves disposicions o resolucions que s’aprovin per les
autoritats competents.
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