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★ Facilitar l’accés a 
l’establiment, amb sistemes 
mecànics o deixant les 
portes obertes, quan sigui 
possible, per evitar tocar 
poms, agafadors i manetes.

Mesures

prèvies a la reobertura



★ Si és possible, zones d’entrada i 
de sortida diferenciades.

★ Analitzar i organitzar els espais 
per garantir la distancia 
interpersonal de seguretat de 2 
metres.

Mesures

prèvies a la reobertura



★ Valorar si cal senyalitzar un 
circuit interior del local amb 
direcció única per evitar 
interferències dels clients.

Mesures

prèvies a la reobertura



★ Establir i indicar l’aforament 
màxim de persones a 
l’establiment  (30% a la fase I, 
40% fase II i 50% fase III)  
aplicant els protocols de 
seguretat establerts per 
evitar el risc de contagi, 
tenint en compte que cal 
garantir la distància mínima 
interpersonal.

Mesures

prèvies a la reobertura



★ Senyalitzar espais a terra per 
indicar la distància mínima 2 m. 
interpersonal.

★ També punts de caixes, taulells i 
emprovadors.

Mesures

prèvies a la reobertura



★ Instal·lar mampares de metacrilat amb l’espai obert 
mínim necessari per atendre el client, despatxar i/o 
cobrar.

Mesures

prèvies a la reobertura



★ Limitar l’autoservei per evitar que els clients toquin els 
productes i mantenir la distància de seguretat entre 
expositors i clients.

Mesures

prèvies a la reobertura



★ Garantir la ventilació adequada 
dels locals (de manera natural o 
general forçada). Mantenir la 
ventilació 24 hores els 7 dies.

★ Considerar l'ús d'equips de 
filtració d'aire portàtils, en 
petites estades de menys de 
10m2

Mesures

prèvies a la reobertura



★ Garantir l’abastiment d’equips de protecció (mascaretes i 
guants) per a treballadors, de solucions hidroalcohòliques 
i de productes de desinfecció.

Mesures

prèvies a la reobertura



★ Garantir que els treballadors i treballadores estan ben 
formats i informats sobre l’ús dels equips de protecció i 
sobre les mesures i els protocols de seguretat que cal 
aplicar.

Mesures

prèvies a la reobertura



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

Mesures

per el personal en general

○ aïllament domiciliari per tenir 
diagnòstic de la COVID-19 o 
tinguin algun dels símptomes 
compatibles.

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



★ Rentar-se sovint les mans amb 
aigua i sabó, i sempre abans 
d’entrar i sortir del lloc de 
treball.

★ Mantenir distància 
interpersonal.

Mesures

per el personal en general



★ Fomentar el pagament amb targeta de crèdit i evitar 
manipular efectiu.

★ Netejar el datàfon després de cada ús.
★ Netejar la caixa enregistradora a cada canvi d’usuari.

Mesures

per el personal en general



★ Els uniformes i roba 
de treball, si és el cas, 
es rentaran 
diàriament. 

★ Hauran de rentar-se 
de forma mecànica en 
cicles de rentat entre 
60 i 90 graus 
centígrads. 

Mesures

per el personal en general



★ L'ús de màscares FFP2 serà obligatori quan no pugui 
garantir-se la distància de seguretat interpersonal 
d'aproximadament dos metres entre el treballador i el 
client o entre els mateixos treballadors.

Mesures

per el personal en general



★ En haver reduït l’aforament, els clients han de saber que 
la permanència a l’establiment comercial es pot limitar al 
temps estrictament necessari per adquirir el producte o 
servei.

★ En cas que s’estableixi l’ús obligatori de mascareta 
(higiènica) i/o guants (polietilè), l’establiment n’ha 
d’exigir l’ús als clients i en pot facilitar del tipus que sigui 
adequat.

★ Cal informar els clients sobre les limitacions establertes 
pel que fa a devolucions de productes personals, roba, 
sabates, ulleres, etc.

Mesures

informació als clients



★ Col·locar cartells a l’accés i a 
l’interior de l’establiment per 
informar els clients de les 
diferents normes i 
recomanacions que han de 
seguir durant l’estada al local.

★ Informar, a l’accés, sobre 
l’aforament màxim del local.

Mesures

en zones d’accés i espais oberts al públic



★ Disposar dispensadors de solució 
hidroalcohòlica perquè els clients 
es puguin rentar les mans en 
accedir a l’establiment.

Mesures

en zones d’accés i espais oberts al públic



★ Recomanar als clients l’ús de mascareta.
★ Si s’estableix que els guants i/o les mascaretes són 

obligatoris, cal facilitar tot el material abans d’accedir.
★ Disposar papereres amb pedal, com a mínim a la sortida 

de l’establiment.

Mesures

en zones d’accés i espais oberts al públic



★ Incrementar la freqüència de desinfecció del terra de 
l’espai obert al públic i de les superfícies amb més 
contacte amb les mans: manetes, agafadors, taulells i

mampares especialment. Com a mínim dos cops al dia 
(una obligatòriament al acabar).

Mesures

en zones d’accés i espais oberts al públic



 S'utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu (1:50) 
acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb 
activitat virucida que es troben al mercat i que han estat 
autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.

Mesures

en zones d’accés i espais oberts al públic



★ En funció de cada producte, cal analitzar les possibles 
limitacions a l’hora d’emprovar-se’l i la previsió de 
mesures específiques.

Prova de productes

ús d’emprovadors, recollides i devolucions



Example:

★ a l’hora d’emprovar-se sabates, per evitar que estiguin en 
contacte amb el mateix terra que trepitgen els clients, es 
pot establir i delimitar una zona concreta, facilitar guants 
al client i bosses d’un sol ús per evitar el contacte del peu 
amb la sabata.

Prova de productes

ús d’emprovadors, recollides i devolucions



★ En els emprovadors cal valorar l’adopció d’un pla 
d’higiene, com, per exemple, deixar la roba apartada 
durant un temps en quarantena o dipositar-la en un espai 
o caixa amb la data del dia de la prova, abans de 
preparar-la per tornar a posar-la a la venda.

Prova de productes

ús d’emprovadors, recollides i devolucions



Prova de productes

ús d’emprovadors, recollides i devolucions



★ Es podran establir, si s'escau, 
sistemes de recollida al local 
dels productes adquirits, 
sempre que garanteixin una 
recollida esglaonada que eviti 
aglomeracions a l’interior del 
local o el seu accés

Prova de productes

ús d’emprovadors, recollides i devolucions



★ Si es permet la devolució 
d’un producte, cal implantar 
un pla d’higiene abans de 
posar-lo de nou a la venda 
(deixar-lo un temps en 
quarantena, en funció del 
material, o dipositar-lo en un 
espai o caixa amb la data del 
dia de la devolució, abans de 
preparar-lo per 
reincorporar-lo a la venda). 

Prova de productes

ús d’emprovadors, recollides i devolucions



Prova de productes

ús d’emprovadors, recollides i devolucions



★ Quan sigui possible cal establir, per separat, una zona de 
recepció i una altra de desembalatge i preparació.

★ Cal organitzar les comandes per permetre deixar un 
temps de quarantena (entre la recepció del producte i el 
desembalatge i la preparació per posar-lo a la venda).

Mesures

Magatzem o rebotiga



★ Les eines, els equips de 
treball, el material 
d’oficina, els telèfons, etc. 
han de ser preferiblement 
d’ús individual. 

★ Reorganitzar, si cal, la 
distribució del mobiliari 
per garantir la distància 
mínima interpersonal d’2 
metres o fer ún de 
mampares.

Mesures

Oficines



★ A les zones comunes i a les zones de descans cal preveure 
llocs per rentar-se les mans amb aigua i sabó o amb 
solució hidroalcohòlica.

Serveis i zones

comunes d’ús exclusiu per al personal



★ Totes les mesures adoptades per evitar el contagi del 
SARS-CoV-2 s’han de fer extensives a proveïdors, 
empreses d’obres o serveis o treballadors autònoms.

Mesures

Coordinació empresarial



Els serveis de prevenció 
han de tenir un paper 
d’assessorament rellevant i 
específic en el disseny i 
l’execució de les mesures 
que veurem a continuació.

Important la informació i 
formació dels treballadors

Assessorament
Serveis de prevenció



❏ Recomanacions i mesures preventives per a empreses i persones treballadores del 
petit comerç per evitar el contagi del 
SARS-CoV-2https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/04
_-_riscos_i_condicions_de_treball/riscos_laborals/coronavirus/PETIT-COMERC_060520.pdf

❏ Protocolo y guía de buenas prácticas,dirigidas a la actividad comercial en 
establecimiento físico y no sedentario 
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Documents/Protocolo_y_Guia_de_buenas_practicas
_para_establecimientos_de_comercio.pdf

❏ Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a 
les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2 
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacion 
s-empreses-treballadors-crl.pdf 

❏ Preguntes més freqüents sobre neteja i desinfecció d’espais en relació amb el 
SARS-CoV-2 
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/04_-_riscos_i_
condicions_de_treball/riscos_laborals/coronavirus/FAQ-NETEJA-I-DESINFECCIO_16042020.pdf

❏ Grupo Preving- Web con información y formación sobre Coronavirus gratuita. 
https://www.preving.com/prevencion-coronavirus/

Enllaços d’interès

https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/04_-_riscos_i_condicions_de_treball/riscos_laborals/coronavirus/FAQ-NETEJA-I-DESINFECCIO_16042020.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/04_-_riscos_i_condicions_de_treball/riscos_laborals/coronavirus/FAQ-NETEJA-I-DESINFECCIO_16042020.pdf
https://www.preving.com/prevencion-coronavirus/
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