
 

 

 
PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ PER ALS TREBALLADORS ENFRONT DE 

L'EXPOSICIÓ AL NOU CORONAVIRUS (SARS-COV-2) 02-03-2020 
 
a) És imprescindible reforçar les mesures d'higiene personal en tots els àmbits de 

treball i enfront de qualsevol escenari d'exposició. Es recomana: 
 
• La higiene de mans és la mesura principal de prevenció i control de la infecció. Si 

les mans estan visiblement netes, la higiene de mans es farà amb productes de 
base alcohòlica; si estiguessin brutes o tacades amb fluids es farà amb aigua i sabó 
antisèptic. 

• Les ungles han de portar-se curtes i cuidades, evitant l'ús d'anells, polseres, 
rellotges o altres adornaments. 

• Recollir el cabell llarg en una cua, podent-se ajudar d'un capell de quiròfan. 
• Evitar l'ús de lents de contacte. Si es necessiten ulleres, aquestes hauran d'estar 

fixades amb cinta adhesiva des del pont de les ulleres fins al front. 
• Evitar encaixades de mans: saludar sense contacte físic. 
• Utilitzar els artells, per a tocar els interruptors de la llum, botons de l'ascensor, etc. 
• Es recomana retirar el maquillatge o altres productes cosmètics que puguin ser font 

d'exposició prolongada en cas de resultar contaminats. 
• Etiqueta respiratòria: 
- Si té símptomes respiratoris ha de cobrir-se la boca i nas en tossir o esternudar amb 

un mocador d'un sol ús i tirar-lo en un contenidor d'escombraries. Si no es té mocador 
de paper, ha de tossir o esternudar sobre el seu braç en l'angle intern del colze, amb 
el propòsit de no contaminar les mans. 

- Si pateix un excés de tos inesperat i es cobreix accidentalment amb la mà, evitar 
tocar-se els ulls, el nas o la boca.  

- Tota persona amb símptomes respiratoris ha de rentar-se sovint les mans perquè 
accidentalment pot tenir contacte amb secrecions o superfícies contaminades amb 
secrecions. 

- Rentar-se les mans amb aigua i sabó o amb solució a base d'alcohol protegeix d'igual 
forma i ha de realitzar-se després d'estar en contacte amb secrecions respiratòries i 
objectes o materials contaminats. Davant la presència de símptomes ha de contactar 
amb el 061 i seguir les seves instruccions. 

 
b)   Les mesures de protecció individual, incloent-hi l'equip de protecció individual (EPI), 
han de ser adequades i proporcionals al risc o riscos enfront dels quals ha d'oferir-se 
protecció d'acord amb l'activitat laboral o professional. 
 
c)  Les mesures d'aïllament del cas en investigació constitueixen la primera barrera de 
protecció tant del treballador com de la resta de persones susceptibles de contacte amb 
el pacient. 
 
d) L'ús apropiat d'elements de protecció estructurals, els controls i mesures 
organitzatives de personal, les polítiques de neteja i desinfecció de llocs i equips de 
treball reutilitzables, són igualment importants mesures preventives. 
 


