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ACTUALITAT COVID19 PER PROFESSIONALS I EMPRESES

Restriccions territorials i mesures vigents a Catalunya

El Decret 63/2020, de 18 de juny, defineix la gestió de l’emergència sanitària provocada pel 
COVID-19 a CATALUNYA.

“Les persones titulars de les activitats són responsables d’adaptar-ne les condicions d’exercici a 
les mesures i previsions que es continguin en el pla sectorial corresponent i protocols 
organitzatius.” (Resolució SLT/1429/2020)

Revisió 28/10/2020
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CRITERIS GENERALS

NOVA GOVERNANÇA. GUIA COVID-19 ”A LA FEINA”

CRITERIS GENERALS EN L’ÀMBIT SOCIAL, LABORAL I ESPAIS EN GENERAL DE DESESCALADA.

Es recomana en tots els casos:

• És obligatori portar la mascareta en tot moment als llocs de treball, a excepció dels espais
individuals privats, persones amb patologies diverses o activitats amb gran esforç físic.
RESOLUCIÓ SLT/1648/2020 del 9/7/20.

• Distància de seguretat interpersonal d’1,5m, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5
m2 per persona i amb preferència per activitats a l’aire lliure.

• Higiene de mans freqüent.

• Responsabilitat social: Hàbits de convivència amb habituals, minimitzar les cadenes de
transmissió, la protecció personal i l’aïllament voluntari a la percepció de sospites de contagi
i dirigir-se al metge de capçalera.

• No està permès fumar a la via pública o a l'aire lliure si no hi ha una distància de 2 metres.

• Prohibició de fer reunions de més de deu persones, tant en l’àmbit públic com en el privat.

Cal recordar que des de l’1 de setembre a les zones de Barcelona, àrea metropolitana, Segrià i
Noguera, estableixen a més altres mesures concretes a les ja citades produint altres afectacions
socials i empresarials.

- Barcelona i diferents municipis de l’àrea metropolitana

- Comarques de la Noguera i el Segrià
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https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/mesures-contenir-brot-barcelona.pdf
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RISCOS A LA FEINA

NOVA GOVERNANÇA. GUIA COVID-19 ”A LA FEINA”

QUIN RISC TINC A LA FEINA?

El Risc va associat a les condicions del Treball i a factors personals (vulnerabilitat , estat de salut
o últims contactes):

• El risc és més alt es quan treballem amb malalts o potencialment malalts.

• El risc es Intermig si treballem a les proximitats de malalts o tractem materials que han
estat en contacte.

• El risc és més baix si fem la resta de feines, tant si és en contacte o no amb públic, clients o
companys de feina.

En el cas de produir-se un cas sospitós o positiu es important que l’empresa realitzi una
intervenció de seguiment dels casos i identificació de contactes.
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Per reprendre l’activitat amb seguretat front del Covid-19, les organitzacions han d’establir un
conjunt de mesures de PREVENCIÓ pels seus treballadors. Aquestes, seran de tipus organitzatiu,
formatives, informatives i amb l’adequació de mitjans humans i tècnics per fer-ho efectiu.

COM PUC GESTIONAR AQUEST RISC?

• Pla de Contingència: Procediment que facilita a l'empresari el control del compliment tècnic i 
legal de les accions previstes, segons normativa vigent per adaptar-lo d'acord amb l'evolució 
de l'escenari de risc.

• Formació i Informació específica: Formació Online Específica, que permetrà tant a empresa 
com treballadors estar informats i ser coneixedors de les mesures preventives necessàries en 
l'àmbit organitzatiu, d'higiene, tècniques i entre el personal.

• Proves de detecció: Es tracta de la prova PCR que es realitza mitjançant un kit que rebràs en 
menys de 24h i els resultats estaran disponibles en 24/48 hores. A més, realitzem extraccions 
de sang per a determinar anticossos

VOL PREVENIR LA COVID19 A LA SEVA ORGANITZACIÓ?
CONTACTI AMB EL NOSTRE PERSONAL TÈCNIC O DE SALUT

Prevenció Tècnica de MB PREVENT | 938786634
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a) ABANS DE LA INCORPORACIÓ

Abans de tornar a la feina és important identificar els factors de risc dels treballadors.
Aquests poden ser no simptomàtics, vulnerables o altres condicions. El qüestionari auto-
responsable és una eina que aconsellem prèvia a la tornada dels treballadors al lloc de
treball.

Si es compleix algun dels criteris anteriors, el treballador ho ha de comunicar a l’empresa i
ha de remetre el qüestionari al Servei de Vigilància de la Salut de MB PREVENT a
vsalut@mbprevent.com enviant aquest qüestionari:

NOVA GOVERNANÇA. GUIA COVID-19 ”A LA FEINA”

Nova governança. Guia COVID-19 “a la feina”

1. Criteris generals

2. Riscos a la feina

3. Control, regim i entrada en vigor

a) Abans de la incorporació

b) Desplaçament al centre de treball

c) Entrada al centre de treball

d) Pas per recepció i sala d’espera

e) Al lloc de treball 

f) Formació online 

g) Fitxa informativa de riscos

h) Equips de protecció individual

i) Zones comuns: serveis higiènics, vestidors i 
menjador

j) Reunions

k) Neteja, desinfecció, ventilació i gestió de 
residus

l) Sortida del centre de treball

m) Cartelleria i senyalització

n) Informació i preguntes habituals

4. Avaluació de riscos

5. Vigilància de la salut

6. Pla específic de contenció a l’empresa 

mailto:vsalut@mbprevent.com
https://mbprevent.com/wp-content/uploads/2020/04/QuestionariAutoresponsable.pdf
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b) DESPLAÇAMENT AL CENTRE DE TREBALL

Als treballadors/es se'ls ha d'informar (FITXA INFORMATIVA) de les mesures a considerar
pel desplaçament al centre de treball:

Si el treballador percep símptomes abans d’anar a la feina, comunicar-ho.

Desplaçament:

• És recomanable com a mitjà prioritari, sempre que sigui possible, desplaçar-se al
lloc de treball caminant.

• Si no fos possible l’anterior opció, és recomanable l’ús del vehicle privat, en el
supòsit que es comparteixi el vehicle amb persones que no formin part de la
unitat de convivència habitual, serà necessari portar mascareta.

• Si les opcions anteriors no fossin possibles i s'utilitzés el transport públic, és
important evitar les aglomeracions de persones i recordar l’obligatorietat de l’ús
de la mascareta a la via pública.
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c) ENTRADA AL CENTRE DE TREBALL

• Es recomana prendre la temperatura a cada treballador/a.

• Evitar l'acumulació de persones mitjançant l'accés escalonat i evitar simultaneïtat de
torns per a l’ocupació de vestidors o altres àrees comunes. Fins i tot si és possible
diferenciar les portes d’entrada o sortida d’un local o edifici.

• Disposar de gel hidroalcohòlic o aigüera amb sabó per a la desinfecció. Rentar-se les
mans abans d'accedir al lloc de treball.

• Lliurament dels equips de protecció individual per a la protecció del Covid-19:
mascareta i guants, enregistrant el lliurament.

• És obligatori l’ús de mascareta.
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d) PAS PER RECEPCIÓ I SALA D’ESPERA

• Els llocs de treball de recepció i atenció al públic s’ha de facilitar la distància de
seguretat (1,5 mts) o alternativament protegir amb mampares o altres mesures
organitzatives que garanteixin aquesta distància de seguretat.

• Senyalitzar al terra la distància de seguretat de 1,5 metres o precinta seients alternats
per garantir les distancies entre usuaris.

• Treure objectes decoratius i informatius, publicacions, diaris, etc.

• Netejar i desinfectar amb freqüència qualsevol zona o objecte que puguin tocar
usuaris (taulell, bolígraf, etc....)

• Les mampares s’hauran de netejar periòdicament durant la jornada.

• L’ús de mascareta serà obligatori.
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e) AL LLOC DE TREBALL

Organitzar les tasques per facilitar una separació de 1,5 mts. entre persones:
Perquè pugui mantenir-se aquesta distància, s'haurà de considerar l'aforament simultani per a
cadascun dels espais de treball, tenint en compte les dimensions de cadascuna d'elles, la ubicació i
dimensió del mobiliari, equips de treball, etc. i la distribució i dimensions dels llocs de treball.

• Si és possible, organitzar els llocs de treball de manera que els treballadors estiguin amb la
separació indicada (p. e. no treballar un davant de l'altre sinó en diagonal). Si no fos possible,
s'haurà de dotar de proteccions físiques tipus mampares entre els llocs de treball.

• Si és possible modificar (flexibilitzar) els horaris d'entrada i sortida dels treballadors i evitar
aglomeracions. Evitar els sistemes de fitxatge que impliquin un sistema dactilar compartit.

• És obligatori utilitzar sempre mascaretes.

• És convenient fomentar l'ús de les escales en lloc de la confluència als ascensors.

• Evitar, sempre que sigui possible, l'ús compartit d'equips, eines, màquines, vehicles, etc.

En els equips mòbils (vehicles, màquines, etc.) es disposarà de solució hidroalcohòlica i paper d'un
sol ús per a netejar els vehicles, equips de treball i eines després de cada ús.
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e) AL LLOC DE TREBALL

LLOCS ESTÀTICS:
Treballs que es realitzen en una posició habitualment fixa. 
Oficines, producció industrial o similars.
Crear distàncies entre les taules, màquines o posar elements, pantalles que asseguri la distància:

LLOCS DINÀMICS:
Treballs que requereixen desplaçaments interns habituals. 
Logística, manteniment, aprovisionament i comercials.
Ús dels EPIs, protocols i extremar la higiene per garantir la màxima protecció.

Pels 2 casos anteriors és obligatori portar la mascareta en tot moment als llocs de treball, a 
excepció dels espais individuals privats, persones amb patologies diverses o si la feina implica 
pràctica esportiva o un gran esforç físic (per exemple, alguns treballs relacionats amb la 
construcció).
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NOVA GOVERNANÇA. GUIA COVID-19 ”A LA FEINA”

e) AL LLOC DE TREBALL

MAGATZEMS I ZONES D’EXPEDICIÓ:

• Extremar la neteja i desinfecció d'equips de treball (eines o equips de tota mena) i vehicles de
treball (carretons i transpalets) d’ús col·lectiu després de cada ús.

• Limitar al màxim l'entrada i sortida de persones i mercaderies, excepte les quals siguin
estrictament necessàries per al correcte funcionament de la secció.

• El conductor extern ha de romandre en la cabina del vehicle el màxim temps possible durant
l'estada a les instal·lacions.

• Usar obligatòriament els EPIs facilitats per l'empresa i seguir les instruccions de proximitat.

• Evitar contacte directe amb altres persones: No saludar amb encaixades i mantenir distància
d'almenys 1,5 metres amb l'interlocutor.

• Disposar de solució hidroalcohòlica en la zona del magatzem.

• Als espais exteriors fer servir mascareta sempre excepte si la feina implica un gran esforç físic.
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e) AL LLOC DE TREBALL

SERVEIS EXTERNS I LLOCS AMB MOBILITAT:

• Avisar a tots els contractistes / industrials del protocol i mesures de prevenció a seguir.

• Evitar aglomeracions o agrupacions dels treballadors que suposin un contacte físic entre ells, en
qualsevol dependència o instal·lació (adequant tots els espais i zones de treball).

• S’ha de portar la mascareta en tot moment als llocs de treball, a excepció dels espais individuals
privats, persones amb patologies diverses o activitats amb gran esforç físic.

• Limitar les tasques en les quals pot haver-hi major probabilitat de contacte entre personal
treballador, tenint en compte el propi quadre de personal, les empreses concurrents i el
personal autònom.

• L'ús compartit d'equips, eines, màquines, vehicles, requereix una neteja sistemàtica al canvi
d’usuari.

• Disposar de solució hidroalcohòlica i paper d'un sol ús per a netejar els vehicles, equips de
treball i eines després de cada ús.

• En el cas que els vehicles siguin utilitzats per personal diferent de l’empresa és convenient
establir grups d’ús estable, assignant els treballadors als vehicles.

• Establir horaris per a la recepció de materials.

• La distància interpersonal s’ha de mantenir fins i tot en la conducció de vehicles.
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f) FORMACIÓ ONLINE

La llei de Prevenció de riscos laborals estableix que els treballadors han de rebre
formació dels riscos i mesures de prevenció del lloc de treball, sent necessari formar els
mateixos enfront del Covid-19. En el context actual, la formació online permet complir
amb la legalitat amb mesures de seguretat tant per l’empresa com pels treballadors.

MB Prevent disposa de 3 cursos de formació online pels treballadors:
• Covid-19: tornada a la feina. Bones pràctiques. (General)
• Covid-19: tornada a la feina. Logística i transports.
• Covid-19: tornada a la feina. Construcció.

Els cursos estan disponibles tant en català com en castellà.

Aquestes formacions estan pensades pel personal que torna al lloc de treball habitual.

Cal recordar que l’empresa ha de portar un registre del personal format.

Sol·licita informació

O contacta directament amb ygomez@iefe.es · 93 872 05 55
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g) FITXA INFORMATIVA

La llei de prevenció també estableix l’obligatorietat d’informar els treballadors dels riscos
del lloc de treball. L’actual fitxa informativa compleix aquest propòsit sempre que es faci
arribar als treballadors a l’hora d’incorporar-se al lloc de treball habitual.

Aquí s’inclouen les accions de:

• Abans d’anar a la feina

• Desplaçaments a la feina

• Al centre de treball

• Bones pràctiques de protecció enfront del Covid-19

• Mesures d’higiene al centre de treball

• Gestió de residus al centre de treball

• Coordinació amb empreses externes

• Després d’anar a la feina

L’empresa haurà de portar un registre del lliurament de la fitxa informativa.

Fitxa Informativa
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h) EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Segons el risc de l’activitat o proximitat a possibles contagis s’establiran el tipus
d’equip de protecció individual, la seva conservació i el seu ús.
Els EPIS facilitats hauran d’estar certificats amb el corresponent marcatge CE, d’acord el Reial
Decret 773/1997. Serà l’empresa l’encarregada del registre del lliurament.

Document de Registre d’EPIS.
Tipologia d’EPIS:
Mascareta:
Les recomanades per al seu ús i distribució per la seva protecció són les FPP2 o FPP3.

Guants de protecció:
L’ús dels guants de protecció serà necessari per aquelles activitats que poden fàcilment entrar en
contacte amb persones, material o equips de treballs potencialment portadors del virus.
UNE-EN ISO 374.5:2016.

Protecció ocular i facial:
Per tasques amb contactes amb persones simptomàtiques o possiblement simptomàtiques.
UNE-EN 166:2002

Vestuari específic:
És el cas del personal sanitari i serveis sociosanitaris fruit de les tasques desenvolupades hauran
d’estar equipats amb vestuaris específics, UNE-EN 14126:2004, per tal d’evitar possible esquitxada
de fluids biològics o secrecions.
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i) ZONES COMUNES: SERVEIS HIGIÈNICS, VESTIDORS I MENJADOR

• Als lavabos, vestidors, passadissos, accés a les instal·lacions, etc., s'haurà de limitar
l'aforament segons les dimensions de cada espai, la ubicació del mobiliari i la
previsible ubicació dels treballadors en aquests espais amb la finalitat que pugui
respectar-se la distància social recomanada.

• Informar a la porta de cada servei les normes d’ús, distanciament i higiene.

• Organitzar la distribució del menjador per mantenir la distància interpersonal de 1,5
metres.

• És recomanable desinfectar amb regularitat i rentar les mans després de l’ús de les
màquines de vending que es pugui disposar en l’empresa.

• Informar a l’entrada l’ocupació màxima del local col·lectiu.

• Disposar de gel hidroalcohòlic, mocadors d’un sol ús i paperera amb pedal.

• Facilitar producte desinfectant a les taules.

• Ús obligatori de mascareta en zones comunes. Un cop s’estigui assegut/da a taula, es
pot prescindir de la mascareta sempre que es respecti la distància de seguretat.

NOVA GOVERNANÇA. GUIA COVID-19 ”A LA FEINA”

Nova governança. Guia COVID-19 “a la feina”

1. Criteris generals

2. Riscos a la feina

3. Control, regim i entrada en vigor

a) Abans de la incorporació

b) Desplaçament al centre de treball

c) Entrada al centre de treball

d) Pas per recepció i sala d’espera

e) Al lloc de treball 

f) Formació online 

g) Fitxa informativa de riscos

h) Equips de protecció individual

i) Zones comuns: serveis higiènics, vestidors i 
menjador

j) Reunions

k) Neteja, desinfecció, ventilació i gestió de 
residus

l) Sortida del centre de treball

m) Cartelleria i senyalització

n) Informació i preguntes habituals

4. Avaluació de riscos

5. Vigilància de la salut

6. Pla específic de contenció a l’empresa 



j) REUNIONS

• Es prioritzaran les videoconferències per evitar en la mesura que sigui possible les
reunions presencials.

• Evitar els viatges i visites (tant internes com externes) tret que siguin imprescindibles.

• Organitzar la distribució de la sala de reunions, sempre que sigui possible, de manera
que es pugui mantenir la distància interpersonal mínima de 1,5 metres.

• Senyalitzar l’espai per a cada persona.

• Establir un ordre d’entrada i sortida de les sales.

• És important garantir la ventilació de les sales abans de les reunions.

• Disposar de gel hidroalcohòlic a les sales de reunions mocadors d’un sol ús i paperera
amb pedal.

• L’ús de mascareta és obligatori.
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k) NETEJA, DESINFECCIÓ, VENTILACIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS 

Realitzar neteja periòdica de superfícies i instal·lacions mitjançant aigua i lleixiu.
Neteges a centres sanitaris:
• Que contingui 1000 ppm de clor actiu (dilució 1:50 d’un lleixiu amb concentració 40-

50 g./litre preparada recentment).
Neteges a centres no sanitaris:
• Lleixiu diluït (1 part de lleixiu domèstic al 5% en 50 parts d'aigua) preparat el mateix 

dia que es va a utilitzar*. La majoria dels lleixius comercialitzades a Espanya tenen 
una concentració de 35 g. / litre.

Realitzar neteja de les zones d’ús compartit entre usuaris, es pot realitzar amb solució 
alcohòlica.
Els objectes personals es poden desinfectar amb alcohol de 70º; ulleres, telèfons fixes, 
mòbils (evitar compartir-los), teclats d’ordinador i ratolí, comandaments a distància i 
claus.

Podeu consultar més sobre neteja i desinfecció a les publicacions de la Generalitat de 
Catalunya: 
Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana.
Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana

Podeu consultar més sobre Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals 
de concurrència humana.
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http://salutpublica.gencat.cat/ca/publicacions_formacio_i_recerca/publicacions/COVID-19/neteja-i-desinfeccio-despais/
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf


l) SORTIDA DEL CENTRE DE TREBALL

• Abans de sortir els treballadors han d’aplicar-se solució hidroalcohòlica o rentar-se les
mans amb aigua i sabó.

• S’ha d’evitar l'acumulació de persones a la sortida, permeten un horari flexible o
organització per departaments o evitant també la simultaneïtat de torns per a
l’ocupació de vestidors o altres àrees comunes.

• Respectar les distàncies en les vies de circulació (1,5 metres) i/o la senyalització de vies
alternatives per mantenir aquesta distància.

• Evitar en la mesura del possible el fitxatge en maquines compartides
d’empremta dactilar, optant per targetes personals de plàstic o altres
mitjans electrònics.

• És obligatori portar mascareta durant la sortida del centre de treball.
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m) CARTELLERIA I SENYALITZACIÓ

Els adjuntem un seguit de fonts d’informació per poder crear la pròpia senyalització 
específica pel Covid-19 a les seves instal·lacions i dependències.

Aquesta conté: Informació general, desplaçaments, els accessos, ocupació, 
distanciament, ús d’EPIS i recomanacions específiques.

Recull de cartells amb mesures preventives per empreses

Mesures generals de seguretat al treball

Consells per a un teletreball eficient i saludable

Recomanacions per a professionals amb risc d’exposició al coronavirus

Cartell prohibició fumar

Cartell horari de tancament hostaleria i restauració

Recull de cartells per escoles
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https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/cartells-empreses.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/MesuresTreball.pdf
https://mbprevent.com/wp-content/uploads/2020/05/consells-teletreball-eficient-saludable.pdf
https://mbprevent.com/wp-content/uploads/2020/05/coronavirus-recomanacions-retorn-domicili-professionals.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/cartell-prohibicio-fumar.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/cartell-horari-tancament-hostaleria.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/cartells-escola.pdf


n) INFORMACIÓ I PREGUNTES HABITUALS

Mesures i restriccions territorials a Catalunya per contenir els brots

Normativa sobre la situació de pandèmia pel SARS-CoV-2

Mascaretes, tipus i usos

Mascaretes, preguntes freqüents

Recomanacions sobre la distància de seguretat per evitar el contagi del coronavirus

Preguntes més freqüents sobre neteja i desinfecció d’espais

Aïllament per a casos positius de COVID-19

Teletreball referència reguladora sobre l’aplicació a l’espera de la nova llei estatal.

Mesures preventives per a l’obertura dels centres escolars

Informació específica segons activitat o lloc de treball. (Annex II)

Com posar-se els Epis - Com treure’s els Epis

Recomanacions sobre l’ús de protecció respiratòria davant el SARS-CoV-2
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https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/mesures-brot-noguera-segria.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_CoV-2/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/represa-de-la-normalitat/mascaretes/
https://web.gencat.cat/ca/activem/preguntes-mes-frequents/salut/
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/04_-_riscos_i_condicions_de_treball/riscos_laborals/coronavirus/DISTANCIA-DE-SEGURETAT_12062020.pdf
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/coronavirus/
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/consells-aillament-domiciliari.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c10131&from=ES
https://secundaria.info/portal/recurs/Informe-obertura-centres.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XigQPfag5gM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ILMDjjjAJEE
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/coronavirus/


4. AVALUACIÓ DE RISCOS

Els nivells de risc definits per exposició al Covid-19 demanden diferents nivells de protecció
i precaució de les persones i les organitzacions depenent de les activitats i el potencial
contacte amb persones simptomàtiques. Aquests nivells són 3:

Procediment d'actuació pels serveis de prevenció de riscos laborals front a l'exposició al
SARS-CoV-2

Veure Informe: ANNEX AVALUACIÓ DE RISCOS COVID-19 (V.10/2020)
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ESCENARIS DEL PROTOCOL 
DEL MINISTERI DE SANITAT

NIVELL EQUIVALENT

BAIXA PROBABILITAT 
D’EXPOSICIÓ

RISC BAIX

EXPOSICIÓ DE BAIX RISC RISC MODERAT

EXPOSICIÓ DE RISC RISC ALT

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://mbprevent.com/wp-content/uploads/2020/10/AnnexAvaluacioRiscosCovid-rev1.pdf
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5. VIGILÀNCIA DE LA SALUT

Des de MB Prevent realitzem un seguit d´actuacions per donar suport als serveis sanitaris
de Salut Pública per fer front a la pandèmia de COVID-19.

TORNADA AL LLOC DE TREBALL HABITUAL:
Fruit del moment actual, les autoritats sanitàries han elaborat el Qüestionari
Autoresponsable, que els treballadors han d’emplenar. Si hi ha alguna pregunta que es
respon afirmativament o hi ha algun treballador/ teletreballador amb símptomes o que és
persona de contacte estret, s´ha de contactar amb Vigilància de la Salut per saber com
procedir, a l’e-mail vsalut@mbprevent.com o al telèfon 93 872 64 64 de 8 a 15 hores de
dilluns a divendres.

Tot i la realització del qüestionari autoresponsable, és recomanable que les
empreses realitzin proves PCR als treballadors abans de la seva reincorporació, amb la
finalitat de verificar la idoneïtat del retorn al lloc de feina sent també recomanable
determinar els anticossos, per tal de prevenir possibles contagis.

MB Prevent també col·labora amb les empreses i valora els treballadors sensibles al
coronavirus definits pel Ministeri de Sanitat, generant informes i recomanacions per a la
tramitació de la baixa amb el seu Centre d'Atenció Primària o realitza estudis de maneig de
contactes.

Contacta amb vsalut@mbprevent.com o 93 872 64 64 per a peticions.
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Actuacions:
a) Proves de detecció del Covid-19. Realitzem tres tipus de proves:

• PCR: Consisteix en la detecció directa del virus en el material genètic. Es realitza mitjançant un
escovilló que s’introdueix al nas i faringe.

• Anticossos en sang: Consisteix en la detecció d’uns determinats anticossos que genera el cos
per fer front al coronavirus. Es realitza mitjançant extracció de sang.

• Test ràpid d’antígens: Aprovada per l’OMS i el Ministeri de Sanitat, aquesta prova permet
detectar la presència del virus des de l’inici del contagi, amb una fiabilitat molt alta. Es realitza
mitjançant una mostra nasofaríngia i ofereix resultats en només 15 minuts.

Contacta amb vsalut@mbprevent.com o 93 872 64 64 per a peticions

Fes clic aquí per demanar informació.

b) Suport al 061: MB Prevent donarà suport telefònic dirigit als treballadors propis i d’empreses
clients pel que fa a l’actuació enfront del Covid-19. El telèfon d´atenció és 93 872 64 64 en horari
de 8 a 15h de dilluns a divendres.

c) Estudi i maneig de contactes: MB Prevent farà l´estudi de contactes considerant 2 dies abans de
la data de diagnòstic del cas. L´empresa ha de complimentar el document adjunt Estudi de
contactes amb les dades corresponents i enviar-lo a vsalut@mbprevent.com, perquè fem el
seguiment dels contactes i els puguem notificar a Salut Pública.
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d) Treballadors especialment vulnerables (sensibles): D’acord amb el Ministeri de Sanitat,
aquest ha definit com a grups vulnerables per a la COVID-19 les persones amb diabetis,
malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar
crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu,
obesitat mòrbida, embaràs i majors de 60 anys. Des de MB Prevent, es valorarà cada cas
segons l’estat de salut de la persona així com les condicions de treball i tasques a realitzar.

Segons el document enllaçat, Indicacions d´Aïllament Preventiu recomanades per MB
Prevent, l´empresa ha de complimentar el document amb les dades corresponents i
enviar-lo a vsalut@mbprevent.com, perquè el puguem notificar a Salut Pública i
recomanar la tramitació de la baixa laboral (la baixa la tramita Salut Pública, MB Prevent fa
la recomanació).

Segons instruccions vigents del Departament de Salut, només es tramiten baixes
actualment en personal vulnerable en contacte amb malalts de Covid19 en centres
sanitaris.
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6. PLA ESPECÍFIC DE CONTENCIÓ A LA SEVA EMPRESA

Realitzarem un pla de contingència per protegir la vostra activitat. Ara més que mai és
necessari reforçar la Seguretat i Salut laboral per reduir els riscos d’exposició en tots els
centres de treball.

MB Prevent avaluarà la necessitat de reconfigurar els processos i protocols a l’empresa,
amb el principal objectiu de reduir el risc de contagi del Covid-19.

Els nostres professionals tècnics i mèdics durem a terme una consultoria qualificada i
realitzarem la validació de les mesures preventives del pla específic a les vostres
instal·lacions i llocs de treball.

Junts aconseguirem treballar en un entorn més segur i saludable!

Si esteu interessats en rebre més informació sobre el Pla específic de Contenció a la vostra
empesa feu clic aquí.

Per més informació, veure: PLANS DE DESCONFINAMENT SECTORIAL
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