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RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR
NÚMERO 18/2020

En compliment del deure de garantir la seguretat i la salut del personal del Consorci per a la
reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat (el Consorci), i davant la situació d’estat
d’alarma declarada pel “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19” (BOE núm. 67 del dia 14/03/2020), per Resolució d’aquesta Direcció núm. 12/2020, de
data 16 de març de 2020, es van establir una sèrie de mesures, entre les quals el tancament
de les oficines del Consorci i la prestació de serveis en la modalitat de teletreball per a tot el
personal d’oficina al servei del Consorci.
L’evolució de la situació general i la previsible reobertura de les oficines del Consorci, amb la
incorporació gradual del personal d’oficina al seu lloc de treball de forma presencial, obliguen
a donar compliment a les mesures i recomanacions de les autoritats sanitàries per a la
protecció dels treballadors.
D’acord amb aquests antecedents, en ús de les facultats atribuïdes per l’article 7 del
Reglament orgànic i funcional del Consorci per a la reforma de la Granvia a l’Hospitalet de
Llobregat, aprovat per acord del Consell General de data 18 d’abril de 2002, RESOLC:
Primer.- Aprovar el procediment d’actuació en el centre de treball per a la prevenció de
contagis per coronavirus COVID-19, el qual s’adjunta com annex a la present Resolució.
El procediment d’actuació aprovat serà d’aplicació fins a la seva derogació, revisió o
modificació.
Segon.- Publicar la present Resolució en la pàgina web del Consorci per a la reforma de la
Granvia a l’Hospitalet de Llobregat.
L’Hospitalet de Llobregat, 24 d’abril de 2020
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ANNEX

PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ EN EL CENTRE DE TREBALL PER A
LA PREVENCIÓ DE CONTAGIS PER CORONAVIRUS (COVID-19)
L’objectiu d’aquest document és establir el procediment d’actuació en el centre de treball per
a la prevenció de contagis per coronavirus (COVID-19) per als treballadors del CONSORCI
PER A LA REFORMA DE LA GRANVIA A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (CONSORCI).
Als efectes d’aquest document es consideren treballadors del CONSORCI els professionals
que presten serveis de caràcter periòdic amb una assistència presencial a les seves oficines
d’un dia o més a la setmana.

NATURALESA DE LES ACTVITATS I AVALUACIÓ DEL RISC
D’EXPOSICIÓ
En funció de la naturalesa de les activitats i els mecanismes de transmissió del nou
coronavirus COVID-19, es poden establir els diferents escenaris de risc en els que es puguin
trobar els treballadors.
Entenem per:
Exposició de risc: aquelles situacions laborals en les que es pugui produir contacte proper
amb un cas confirmat d’infecció per la COVID-19 simptomàtic.
Exposició de risc baix: aquelles situacions laborals en les que la relació que es pugui tenir
amb un cas probable o confirmat no inclou contacte proper.
Baixa probabilitat d’exposició: treballadors que no tenen atenció directa al públic o, si la tenen,
es produeix a més de dos metres de distància o disposen de mides de protecció col·lectiva
que eviten el contacte (mampares de vidre, separació marcada al terra, etc.).
Per “contacte proper” en el nostre cas s’entén qualsevol treballador, convivent, familiar que
hagi estat en el mateix lloc que un cas mentre el cas presentava símptomes (cas probable o
confirmat simptomàtic) a una distància menor de 2 metres en un temps de com a mínim 15
minuts.

MESURES DE PREVENCIÓ DAVANT EL CORONAVIRUS (COVID-19)
EN EL CENTRE DE TREBALL EN LA SITUACIÓ D’ESTAT
D’ALARMA
Les mesures de prevenció de riscos derivats pel COVID-19 adoptades per a garantir la salut
dels treballadors i persones que accedeixen a les oficines del Consorci son les següents:
➢ L’atenció al públic es realitzarà de forma individualitzada a 1 persona i es limitarà el
temps d’exposició al mínim possible. En cas de coincidir dos o més visites, les que no
s’estiguin atenent hauran d’esperar el seu torn a la planta baixa de les oficines
guardant, en el seu cas, la distància de seguretat interpersonal de 2 metres.

➢

S’evitarà la incorporació al treball de personal que presenti simptomatologies o sigui
considerat especialment sensible.

Amb la evidencia científica disponible a data 8 d’abril de 2020, el Ministerio de Sanidad ha
definit com a grups vulnerables per a la COVID-19 les persones amb diabetis, malalties
cardiovasculars, inclosa la hipertensió, malalties pulmonars cròniques, immunodeficiència,
càncer en fase de tractament actiu, embaràs i majors de 60 anys.
Mesures dirigides a la prevenció i control de la infecció
➢ Es prioritzarà el teletreball en aquells llocs que així ho permetin.
➢ Mantenir la distància de seguretat interpersonal entre treballadors d’aproximadament
2 metres, tant als diferents llocs de treball del centre com específicament a les zones
comunes (bany, cuina, sales de reunió, passadissos, etc.)
➢ Es garantirà en el centre de treball l’accés als banys i cuina, on els treballadors podran
rentar-se les mans amb la higiene adequada durant i al finalitzar la jornada laboral
(banys i cuina). Els treballadors utilitzaran aquests de manera individual.
➢ Es netejaran cada dia totes les instal·lacions comunes del centre de treball, així com
específicament cuina i banys.
➢ Els banys i la cuina disposaran en tot moment dels útils necessaris per a una correcta
higiene personal dels treballadors, sabó i sistema de secat amb garanties higièniques
(paper d’un sol ús amb paperera específica amb bossa), així com hidrogels
desinfectants.
➢ Els treballadors que rebin a usuaris externs hauran de forçar la distància d’atenció
mitjançant marques de parada en el terra de la recepció.
➢ Les mesures higiènico sanitàries que han de seguir els treballadors són:
o
o
o
o
o

Rentar-se sovint les mans utilitzant aigua i sabó, fregant bé per tota la mà. Si les
mans estan visiblement netes la higiene es pot fer amb productes de base
alcohòlica.
Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.
Adoptar mesures de higiene respiratòria al tossir o esternudar, tapar-se la boca i
el nas amb el colze flexionat o amb un mocador d’un sol ús.
Sempre que sigui possible mantenir la distància de més de 2 metres.
Evitar contactes físics innecessaris.

PAUTES D’ACTUACIÓ DAVANT DE POSSIBLES CASOS DE
CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL CENTRE DE TREBALL
En quan es tingui la mínima constància de que qualsevol persona present en el centre de
treball manifesti símptomes de la malaltia, es seguirà rigorosament el protocol sanitari
establert a continuació. De confirmar-se que alguna persona hagi donat positiu a les proves
de comprovació de la malaltia es comunicarà a les Autoritats Sanitàries, així com a totes les
persones que hagin pogut estar en el centre durant els darrers 15 dies.

1.- SI ELS SÍMPTOMES APAREIXEN EN EL DOMICILI DEL TREBALLADOR/A
A.- ACTUACIÓ PER PART DEL TREBALLADOR/A.
Si un treballador/a de l’empresa presenta símptomes compatibles amb la malaltia (febre, tos,
esternuts, sensació de fatiga):
1. No anirà al centre de treball.
2. Ho comunicarà a l’empresa.
3. Es posarà en contacte amb els serveis de salut (061) i seguirà les indicacions.
4. Mantindrà informada l’empresa sobre la seva evolució.
5. Informarà immediatament a tot el seu entorn.
B.- ACTUACIÓ PER PART DE L’EMPRESA
1 Higienització del lloc de treball amb ventilació i desinfecció de superfícies de contacte.
C. RESTA DE TREBALLADORS/ES.
1. Si els treballadors/es han tingut contacte amb possibles casos de contagi, hauran de
controlar la seva temperatura dues vegades al dia i si presenta febre (37º o més)
seguiran les actuacions pròpies de l’apartat 1.A.
2. Reforçar les pràctiques de l’estricte rentat de mans, evitar tocar-se la cara, ulls, nas i
boca.
3. En cas de dubtes respecte als símptomes, contactar amb el telèfon corresponent 061.
2.- SI ELS SÍMPTOMES APAREIXEN EN EL TREBALL
A.- ACTUACIÓ PER PART DEL TREBALLADOR/A.
Si els símptomes apareixen en el lloc de treball (febre, tos, esternuts, fatiga, etc.).
1.
2.
3.
4.
5.

Ha d'aïllar-se de la resta de treballadors/es.
Posar-se mascareta.
Tornar al seu domicili a ser possible en transport privat.
Ja al seu domicili, seguir amb les pautes establertes en el punt 1.A.
Informarà immediatament a tot el seu entorn

B.- ACTUACIÓ PER PART DE L’EMPRESA.
• Higienització del lloc de treball mitjançant ventilació, desinfecció de superfícies de contacte.
C. RESTA DE TREBALLADORS/ES.

1. Si els treballadors/es han tingut contacte amb un possible cas de contagi, hauran de
controlar la seva temperatura dues vegades al dia i si es presenta febre (37º o més)
seguiran les actuacions pròpies de l’apartat 1.A.
2. Reforçar les pràctiques estrictes de rentat de mans, evitar tocar-se la cara, ulls, nas i boca.
3. cas de dubtes en relació als símptomes, contactar amb el telèfon corresponent 061.

DEFINICIÓ DE CASOS D’INFECCIÓ PEL CORONAVIRUS
(COVID-19)
Les definicions estan basades en les actuals recomanacions de l’OMS, estan en permanent
revisió i s’aniran modificant segons avanci el coneixement epidemiològic d’aquesta infecció.
Segons el procediment d’actuació front als casos d’infecció pel nou coronavirus (COVID-19)
es realitzarà un seguiment per a la investigació i seguiment dels contactes propers.
Els casos es classificaran de la següent manera:

-

Cas confirmat: cas que compleix el criteri de confirmació per laboratori: PCR o test
de diagnòstic positiu d'antigen o anticossos.

-

Cas probable: cas de infecció respiratòria aguda greu amb criteri clínic i radiològic
compatible amb un diagnòstic de COVID-19 no confirmat.

-

Cas possible: cas amb infecció respiratòria aguda lleu a la que no se li ha realitzat la
prova de diagnòstic microbiològic.

Es classifiquen com a contacte proper de casos possibles, probables o confirmats:
Convivents, familiars i companys de treballs que hagin estat en un mateix lloc que un cas
mentre el cas presenta símptomes (cas probable o confirmat simptomàtic) a una distància
menor de 2 metres en un temps de com a mínim 15 minuts.
Quan es tingui coneixement de l’existència d’un cas possible, probable o confirmat de malaltia
pel coronavirus COVID-19, s’investigarà la existència de contactes propers d’aquest cas dins
l’empresa i se n’informarà a les persones qualificades de ser contacte proper que hauran de
realitzar quarantena domiciliària durant 14 dies des que es va produir el contacte.

MESURES DE PREVENCIÓ I REINCORPORACIÓ AL LLOC DE
TREBALL.
BONES PRÀCTIQUES AL CENTRE DE TREBALL
ABANS D’ANAR AL TREBALL
➢ Evita l’exposició del virus en el lloc de treball evitant anar al treball i extremant així les
possibilitats de propagació. Davant de qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat al
respirar, etc.) que pogués estar associada amb el COVID-19, contacta amb el teu Centre
d’Atenció Primària i segueix les seves indicacions. No has d’anar al teu lloc de treball
fins que et confirmin que no hi ha risc per a tu o per als altres.
➢ Si has estat en contacte proper (convivents, familiars i persones que hagin estat en el
mateix lloc que un cas mentre el cas presentava símptomes a una distància menor de 2
metres durant un temps de com a mínim 15 minuts) o has compartit espai sense guardar
la distància interpersonal amb una persona afectada pel COVID-19, tampoc has d’anar
al teu lloc de treball, incloent en absència de símptomes, per un període de com a mínim
14 dies. Durant aquest període, has de realitzar un seguiment per si apareixen signes
de la malaltia.
DESPLAÇAMENT AL TREBALL
➢ Sempre que es pugui, utilitza les opcions de mobilitat que millor garanteixin la distància
interpersonal de aproximadament 2 metres.
➢ Si vas al treball caminant, en bicicleta o moto no es necessari que portis mascareta.
➢ Guarda la distància interpersonal quan vagis caminant pel carrer.

➢ Si t’has de desplaçar en un turisme, extrema les mesures de neteja del vehicle i evita
que viatgi més d’una persona per cada fila de seients mantenint la major distància
possible entre els ocupants.
➢ En viatges en autobús, transport públic, guarda el distanciament de seguretat amb el
companys de viatge. En el cas dels autobusos públics, el conductor velarà per a que
es controli l’aforament i es respecti la distància interpersonal. És recomanable utilitzar
mascareta higiènica, no mèdica, si viatges en transport públic.
➢ Cobreix-te el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús al tossir i esternudar, i rebutjaho de seguida, o amb la part interna del colze per no contaminar les mans. I evita tocarte els ulls, el nas o la boca.
MESURES PREVENTIVES ORGANITZATIVES
➢ S’implementarà el teletreball sempre que sigui possible.
➢ Les feines laborals es planificaran de manera que els treballadors puguin mantenir la
distància interpersonal d’aproximadament 2 metres, tant a l’entrada i sortida al centre
de treball com durant la permanència en el mateix.
➢ S’assegurarà que la distància de seguretat estigui garantida a les zones comunes i, en
qualsevol cas, han d’evitar-se aglomeracions de personal en aquests punts. En
particular, a les zones de banys i cuina es limita l’aforament com a màxim a dues
persones. A les sales de reunions l’aforament màxim garantirà que es pugui
mantenir la distància interpersonal. L’ascensor només podrà ser utilitzat per una
persona a la vegada. Aquest aforament màxim estarà senyalitzat mitjançant
cartelleria a l’accés d’aquest.
➢ La reincorporació de l’activitat es guiarà pel principi de minimització del risc amb el
principi de distància interpersonal entre treballadors. Les activitats que comporten risc
d’aglomeració es produiran el darrer lloc. Es recomana mantenir la distància
interpersonal d’aproximadament 2 metres en totes les reunions. En el cas de que no
es pugui garantir es disminuirà l’aforament dels assistents, fins que es pugui respectar
la distància interpersonal.
➢ S’informarà mitjançant cartelleria als treballadors i als clients dels procediments de
higiene publicats per les autoritats sanitàries als vestuaris i lavabos de tots els centres
de treball.
➢ Els equips de Protecció Individual seran els adequats a les activitats i a les feines a
desenvolupar. Es facilitaran equips de protecció individual (mascareta, guants) a les
persones encarregades a l’atenció al usuari, així com a qualsevol treballador que hagi
de tenir relació amb tercers.
➢ S’instal·laran adhesius en el terra per a reorganitzar als usuaris del centre la distància
interpersonal recomanada (en zona recepció).

➢ D’acord amb la normativa de riscos laborals, s’informarà al personal de forma fefaent,
actualitzada i habitual de les recomanacions sanitàries que han de seguir de forma
individual, tal i com s’està desenvolupant fins ara mitjançant senyalització i cartllaria.
➢ Es facilitaran al personal els productes d’higiene necessaris per a poder seguir amb
les recomanacions individuals (dos punts d’higiene en planta baixa-lavabos i un punt
d’higiene en primera planta-cuina). Es mantindrà un aprovisionament adequat de sabó
i/o solució hidroalcohòlica, i material de neteja per poder seguir les feines de higiene
reforçada a diari.
Prèviament a la tornada al centre de treball, es realitzarà una neteja a fons de
desinfecció, per l’empresa de neteja habitual, amb productes autoritzats pel Ministeri
de Sanitat, tipus CN39. Posteriorment, i de manera diària, l’empresa de neteja
procedirà a la neteja de les instal·lacions segons el que està especificat en aquest
document.
➢ S’adoptaran mesures específiques per a minimitzar el risc de transmissió a les
persones treballadores especialment sensibles o vulnerables, com les persones
majors de 60 anys, embarassades i persones que pateixin malalties cardiovasculars o
hipertensió arterial, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer i
immunodepressió, incloent per aquests casos col·lectius l’ús de mascaretes per a ells
i les persones del seu voltant.
MESURES DE HIGIENE EN ELS CENTRES DE TREBALL
➢ S’han de realitzar feines de ventilació periòdica a les instal·lacions i, com a mínim, de
manera diària i per un temps de més de cinc minuts.
➢ Es recomana de mantenir una temperatura del centre entre el 23 i els 26ºC.
➢ En la reincorporació dels treballadors al centre de treball es planificarà a la major
brevetat possible realitzar la neteja dels filtres de l’aire condicionat per empresa
especialitzada, i evidenciar-ho amb un albarà.
➢ És convenient reforçar les feines de neteja (desinfecció) en totes les sales utilitzades,
amb especial incidència en superfícies, en particular aquelles que es toquen amb més
freqüència com finestres o poms de portes, així com tots els aparells d’ús habitual per
part dels treballadors, des de telèfons a taules i ordinadors.
GESTIÓ DELS RESIDUS EN ELS CENTRES DE TREBALL
➢ La gestió dels residus ordinaris continuarà fent-se de la manera habitual.
➢ Es recomana que el paper d’un sol ús que el personal utilitzi per l’assecat de mans
sigui rebutjat a les papereres o contenidors específics situats en el serveis higiènics
(banys i cuina) protegits amb tapa així com tot el material d’higiene personal –
mascaretes, guants de làtex, etc. Aquest material ha de ser rebutjat en una bossa
tancada dins de la bossa d’escombraries general, de manera diària.
RECOMENACIONS ALS TREBALLADORS
➢ Es recomana l’ús de mascareta de barrera, en cas de no tenir accés a d’altres, quan
es treballi amb altres persones al voltant.

➢ Mantenir la distància interpersonal (aproximadament 2 metres).
➢ Evitar la salutació amb contacte físic, incloent el donar la mà.
➢ Evitar en la mesura del possible utilitzar equips i dispositius d’altres treballadors i, en
cas de que sigui necessari, augmentar les mesures de precaució i, en el possible,
desinfectar-los abans del seu ús. Si no és possible, rentar-se les mans immediatament
desprès d’haver-los utilitzat.
➢ Facilitar el treball personal de neteja quan es deixi el lloc, buidant el màxim possible.
➢ Llençar qualsevol deixalla d’higiene personal –especialment, els mocadors d’un sol úsimmediatament a les papereres o contenidors dels serveis higiènics.
➢ Rentar-se amb assiduïtat les mans amb aigua i sabó, o amb una solució
hidroalcohòlica. És especialment important rentar-se desprès de tossir o esternudar o
desprès de tocar superfícies potencialment contaminades. Tractar que cada rentat duri
almenys 40 segons.
➢ Tapar-se el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús al tossir i esternudar, i deixar-lo
a continuació al cubell de l’escombraria dels serveis higiènics. Si no es disposa de
mocadors, utilitzar la part interna del colze per no contaminar les mans.
➢ Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca.
➢ En el cas de començar a notar símptomes, avisar als companys i superiors, extremar
les precaucions tant de distanciament social com de higiene mentre s’estigui en el lloc
de treball i contactar immediatament amb el metge d’atenció primària.

Abril de 2020.

