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1. Introducció
Aquest annex a la guia d'acció preventiva enfront del COVID-19. L'avaluació de riscos (possibles escenaris
i requeriments), pretén contemplar l’última actualització del procediment d'actuació pels SPRL enfront
de l'exposició al nou CORONAVIRUS (SARS-COV-2), pel que fa a l'avaluació de riscos de l'exposició al nou
coronavirus (SARS-COV-2) en funció dels possibles escenaris i requisits existents a l'empresa.

2. Contingut
L'avaluació esmentada s'efectuarà tenint en compte tota la informació disponible i, en particular les
recomanacions de les autoritats sanitàries sobre la conveniència de controlar l'agent biològic a fi de
protegir la salut dels treballadors que estiguin o puguin estar exposats a aquest agent com a
conseqüència del seu treball.
En aquest document es faciliten les mesures preventives generals a aplicar en relació amb les diferents
situacions en què poden trobar-se les empreses i les persones treballadores respecte a virus SARS-COV2, d'acord amb els procediments, recomanacions, guies, etc. establerts pel Ministeri de Sanitat i el RD
664/1997 sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents
biològics durant el treball, el qual classifica el Coronaviridae com Grup 2.
Tot això, sense perjudici de les competències que en matèria de compliment i informació sobre
prevenció de riscos laborals corresponen, de manera respectiva, a l'Organisme Estatal d’Inspecció de
treball i Seguretat Social i a l'Institut de Seguretat i Salut en el Treball, així com de les reconegudes a les
autoritats laborals de les comunitats autònomes i Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.
L'aparició de brots epidèmics o pandèmics dels últims anys ha conduït a les autoritats sanitàries a la
publicació de diferents protocols per al control de l'agent biològic i de la seva propagació. Aquests
protocols contenen instruccions per a la població general i recomanacions per als treballadors implicats
en qualsevol aspecte de control de la malaltia. Per al cas concret del COVID-19 poden trobar la
documentació de referència (procediments, guies, pautes ...) a la següent pàgina del Ministeri de Sanitat:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/

3. Avaluació risc biològic davant l’exposició al coronavirus
A causa de la situació epidemiològica mundial no es pot descartar que personal de l'empresa, com a
població general, puguin entrar en contacte amb persones infectades per SARS-COV-2.
El risc global per a la salut pública a Espanya es considera actualment moderat, sent aquesta avaluació la
donada per les autoritats sanitàries.
Quirónprevención proposa una metodologia d'avaluació d'exposició a agents biològics com a eina per a
poder valorar la possible exposició a Coronavirus a les empreses, basada segons les indicacions,
recomanacions, procediments i guies aportades pel Ministeri de Sanitat.

3.1 Metodologia avaluació rics biològic davant l’ exposició al Coronavirus:
Para la estimación del nivel de riesgo potencial a la exposición a Coronavirus, se tendrá en cuenta la
severidad del daño y de la probabilidad de entrar en contacto con el agente biológico.
Per l'estimació del nivell de risc potencial d’exposició al Coronavirus, es tindrà en compte la severitat del
dany i la probabilitat d'entrar en contacte amb l'agent biològic.
•

SEVERITAT del dany o nivell de conseqüència

El coronavirus SARS-COV-2 és un virus nou, desconegut anteriorment a la patologia humana, que pertany
a la família Coronaviridae.
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Tenint en compte el criteri recollit al la Guia Tècnica que desenvolupa el RD 664/1997 d'exposició laboral
a agents biològics, en el seu àmbit d'aplicació "No es consideren dins de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reial
decret les exposicions a agents biològics que no es deriven de l'activitat laboral, per exemple el contagi
d'infeccions respiratòries (refredats, grip) entre companys de treball ", el que en el grup d'exposició de
probabilitat baixa implicaria la no avaluació de l'exposició i proposar mesures informatives i formatives
com a mesura preventiva davant una possible exposició.
D'acord amb la Guia tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos relacionats amb l'exposició a agents
biològics de l'INSST, tots els virus no inclosos en la llista d'agents biològics, classificats en els grups 2, 3 o
4, seguint el criteri exposat en l'article 3.1 de Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció
dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball que
hagin estat aïllats en éssers humans es consideraran classificats com a mínim en el grup 2, excepte quan
l'autoritat sanitària hagi estimat que és innecessari.
Es fa necessari afegir que en algunes circumstàncies es dóna la situació contrària, és a dir, el virus ha de
ser classificat en un grup de risc superior. Un exemple del que s'ha dit el constitueix el virus causant de la
síndrome respiratòria aguda severa (SARS). El virus pertany a la família Coronaviridae, que a l'annex II de
la guia de el reial decret 664/1997 apareix classificada en el grup 2; però, el Advisory Committee on
Dangerous Pathogens de l'Health and Safety Executive (HSE) a la seva publicació The Approved List of
biological agents 2004, classifica aquest virus en el grup 3.
En base a la informació disponible a l'actualitat i a la documentació de referència s'opta per classificar la
SEVERITAT com ALTA en tots els casos, per ser el Coronavirus un agent amb possibilitat de causar una
malaltia greu i amb una alta probabilitat de propagació al col·lectiu.
AGENT BIOLÒGIC
CORONAVIRUS (SARS-COV-2)

•

SEVERITAT
ALTA

PROBABILITAT del dany

Per estimar la probabilitat d'entrar en contacte amb el Coronavirus present en el medi laboral es proposa
utilitzar el criteri del Ministeri de sanitat (Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos
laborals enfront de l'exposició al nou coronavirus). En base a això s’ha de realitzar tenint en compte la
naturalesa de les activitats i mecanismes de transmissió del nou coronavirus SARS-COV-2, classificant-se
en tres nivells diferenciats:
EXPOSICIÓ DE RISC: aquelles situacions laborals en què es pot produir un contacte estret amb un
cas probable o confirmat d'infecció pel SARS-CoV-2, simptomàtic: Personal sanitari assistencial i
no assistencial que atén un cas confirmat o en investigació simptomàtic, Tècnics de transport
sanitari, si hi ha contacte directe amb el pacient traslladat, tripulació de mitjans de transport
(aeri, marítim o terrestre) que atén durant el viatge un cas simptomàtic procedent d'una zona de
risc. Situacions en les quals no es pot evitar un contacte estret amb un cas simptomàtic (p.ex.
reunions de treball).
EXPOSICIÓ DE BAIX RISC: aquelles situacions laborals en què la relació que pugui tenir amb un
cas probable o confirmat, no inclou contacte estret.
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Personal sanitari quan l'activitat no inclou contacte estret amb el cas confirmat (Acompanyants
per trasllat, zeladors, portalliteres, treballadors de neteja ...), personal de laboratori responsable
de les proves de diagnòstic virològic, personal no sanitari que tingui contacte amb material
sanitari o desfets possiblement contaminats, ajuda a domicili de contactes asimptomàtics.
BAIXA PROBABILITAT D'EXPOSICIÓ: Treballadors sense atenció directa a el públic, o a més de
dos metres de distància, o amb mesura de protecció col·lectiva que eviten contacte (mampara de
vidre, separació de cabina d'ambulància, etc.): personal administratiu, tècnics de transport
sanitari amb barrera col·lectiva, sense contacte directe amb el pacient, conductors de transport
públic, personal de seguretat, policies/guàrdies civils, personal duaner, bombers i personal de
salvament o altres llocs de treball que no impliquen risc d'exposició professional al virus SARSCOV -2.
Per «contacte estret» de casos possibles, probables o confirmats s'entén:

-

Qualsevol persona que hagi proporcionat cures mentre el cas presentava símptomes: treballadors sanitaris
que no han utilitzat les mesures de protecció adequades, membres familiars o persones que tinguin un
altre tipus de contacte físic similar;

-

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 al menys 15 minuts.
En base al nivell d’exposició anteriorment citat s’associarà la següent probabilitat:
EXPOSICIÓ
EXPOSICIÓ DE RISC
EXPOSICIÓ DE BAIX RISC
BAIXA PROBABILITAT D’ EXPOSICIÓ:

PROBABILITAT
ALTA
MITJANA
BAIXA

Observacions:
PERSONAL ESPECIALMENT SENSIBLE DAVANT EL COVID-19:
L'àrea sanitària de l'SPRL ha d'avaluar la presència de personal treballador especialment sensible en relació a
la infecció de coronavirus SARS-CoV-2, establir la naturalesa d'especial sensibilitat de la persona treballadora i
emetre informe sobre les mesures de prevenció, adaptació i protecció. Per a això, tindrà en compte
l'existència o inexistència d'unes condicions que permetin realitzar el treball sense elevar el risc propi de la
condició de salut de la persona treballadora.
Amb l'evidència científica disponible a data 23 de març de 2020, el Ministeri de Sanitat ha definit com a grups
vulnerables per COVID-19 les persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia
hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència , càncer, embaràs i
majors de 60 anys.

NIVELL DE RISC POTENCIAL PER EXPOSICI Al CORONAVIRUS
Finalment la relació entre la severitat i la probabilitat estimada, sense tenir en compte les mesures
preventives o de protecció existents, ha de determinar el nivell de risc potencial segons la següent taula:
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ESTIMACIÓ DEL RISC EXPOSICIÓ AL CORONAVIRUS
CONSEQÜÈNCIES
ALTA

PROBABILITAT

BAIXA

Moderat

MITJANA

Important

ALTA

Sever

4. Mesures preventives i / o de protecció adoptar segons el nivell de risc davant
l'exposició al coronavirus
Es defineixen 3 NIVELLS DE RISC POTENCIAL que requereix com a mínim de l'adopció de les següents
mesures preventives i de protecció:
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EMPRESA
CENTRE

DADES IDENTIFICATIVES DE L'EMPRESA
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
DATA
Tots els centres amb treballadors del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
REALITZACIÓ
LLOCS DE TREBALL

RISCOS
IDENTIFICATS

15/04/2020
Olga Camacho Gonzalo

Tots els treballadores del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

FACTOR DE RISC

VALORACIÓ

PROPOSTA MESURA PREVENTIVA/CORRECTIVA
Informar als treballadors que han de mantenir distanciament social de 2 metres i reforçar les
mesures d'higiene personal en tots els àmbits del treball i davant de qualsevol escenari d'exposició.
Es potenciarà l'ús de cartells i senyalització que fomenti les mesures d'higiene.

Exposició a
agents biològics

BAIXA PROBABILITAT D'EXPOSICIÓ
Treballadors sense atenció directa al
públic, o a més de dos metres de
distància, o amb mesura de protecció
col·lectiva que eviten contacte (mampara
de
vidre,
separació
de
cabina
d'ambulància,
etc.):
personal
administratiu, tècnics de transport
sanitari amb barrera col·lectiva, sense
contacte directe amb el pacient,
conductors transport públic, personal de
seguretat,
policies/guàrdies
civils,
personal duaner, bombers i personal de
salvament o altres llocs de treball que no
impliquen risc d'exposició professional a
virus SARS-COV-2.

Informar als treballadors que la higiene de mans és la mesura principal de prevenció i de control de
la infecció i que han de realitzar periòdicament una higiene d'elles per a la prevenció i control de la
infecció.
Veure Annex "Infografia rentat de mans" de el present document.

MODERAT

Informar als treballadors que han d'adoptar mesures d'higiene respiratòria:
- Al tossir o esternudar tapeu-vos la boca i el nas amb un mocador i llençar-lo a una paperera amb
tapa i pedal. Si no es disposa de mocadors utilitzar la part interna de el colze per no contaminar les
mans.
- Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.
- Després d'haver tossit o esternudat i abans de tocar-se la boca, el nas o els ulls, renteu-vos les
mans de forma acurada amb aigua i sabó durant al menys 20 segons. Si no disposa d'aigua i sabó,
utilitzeu solucions desinfectants amb alcohol per netejar-les.
Veure Annex "Infografia Bones pràctiques" d'aquest document.
Implementar les mesures tècniques (ex. aïllament, tancament, barreres físiques, etc.) necessàries
per minimitzar el contacte entre les persones treballadores i entre aquestes últimes i els potencials
clients o públic que puguin concórrer en el seu lloc de treball
Davant la impossibilitat de mantenir la distància de seguretat de 2 metres es recomana l'ús de
mascareta quirúrgica i guants de protecció.
Veure Annexos "Equips de protecció individual -EPI-" i "GUIA PER A PROTECCIÓ PERSONAL.
Estratègies alternatives en situació de crisi "de el present document.
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RISCOS
IDENTIFICATS

FACTOR DE RISC

VALORACIÓ

PROPOSTA MESURA PREVENTIVA/CORRECTIVA
Implementar les mesures necessàries per minimitzar el contacte entre les persones treballadores i
entre aquestes últimes i els potencials clients o públic que puguin concórrer en el seu lloc de treball.
En aquest sentit, la disposició dels llocs de treball, l'organització de la circulació de persones i la
distribució d'espais (mobiliari, prestatgeries, passadissos, etc.) en el centre de treball ha de
modificar-se, en la mesura del possible, amb l'objectiu de garantir el manteniment de la distàncies
de seguretat de 2 metres. Davant la impossibilitat de mantenir la distància de seguretat es
recomana l'ús de mascareta quirúrgica i guants de protecció.
Veure Annexos "Equips de protecció individual -EPI-" i "GUIA PER A PROTECCIÓ PERSONAL.
Estratègies alternatives en situació de crisi "de el present document.
Disposar, en els llocs de treball, de dispensadors sabonosos i/o de solució alcohòlica desinfectant en
presentacions individuals.
Disposar, en els llocs de treball, de caixes de mocadors d'un sol ús i contenidors per a la seva
eliminació (paperera amb tapa i pedal).
Posar a disposició dels treballadors les instruccions i normes de prevenció.
Veure Annex "Infografia Bones pràctiques" d'aquest document.
Amb la finalitat de reduir el risc d'exposició al nivell més baix possible qualsevol mesura de
protecció ha de garantir que protegeixi adequadament al personal treballador d'aquells riscos per la
salut o la seva seguretat que no puguin evitar-se o limitar-se suficientment mitjançant l'adopció de
mesures organitzatives, mesures tècniques i, en últim lloc, mesures de protecció individual.
Evitar el contacte proper amb persones que mostrin signes d'afecció respiratòria com tos i/o
esternuts. Respectar les distàncies establertes mínimes de 2 metres.
Observar el seu propi estat de salut davant la possible aparició d'algun dels següents símptomes:
febre, tos, sensació de febre alta, dificultat respiratòria, sensació de falta d'aire. En cas que presenti
algun d'aquests símptomes, comuniqui-ho al seu superior immediat.
Reforçar la neteja i desinfecció de llocs i equips de treball. És crucial assegurar una correcta neteja
de les superfícies i dels espais, tractant que es realitzi neteja diària de totes les superfícies, posant
l'accent en aquelles de contacte freqüent com poms de portes, baranes, botons etc. Els detergents
habituals són suficients. Es prestarà especial atenció a la protecció del personal treballador que
realitzi les tasques de neteja.
Utilitzar de mitjans segurs per a la recollida, emmagatzematge i evacuació de residus pels
treballadors.
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RISCOS
IDENTIFICATS

FACTOR DE RISC

VALORACIÓ

PROPOSTA MESURA PREVENTIVA/CORRECTIVA
Sempre que sigui possible, evitar compartir material d'oficina, equips i eines (especialment en els
casos en què no s’utilitzin guants).
Ventilar sovint els diferents espais del centre de treball, especialment zones comunes, sales de
reunions, etc. Evitar la càrrega dels ambients.
Organitzar el treball de manera que es redueixi el nombre de treballadors exposats establint regles
per evitar i reduir la freqüència i el tipus de contacte de persona a persona (teletreball, evitar
viatges a llocs crítics, realitzar reunions per videoconferència, evitar reunions presencials
innecessàries, etc. .).
Contemplar possibilitats de redistribució de tasques. En la mesura del possible, reorganitzar els llocs
de treball aplicant flexibilitat horària i/o plantejar torns escalonats per reduir les concentracions de
treballadors.
Possibilitat d'accés a teletreball amb caràcter temporal i extraordinari per al personal que pugui
desenvolupar les seves funcions en aquesta modalitat.
Aquells establiments oberts a el públic s'atendrà a les següents consideracions:
- L'aforament màxim ha de permetre complir amb les mesures extraordinàries dictades per les
autoritats sanitàries, concretament amb el requisit de distàncies de seguretat.
- Quan sigui possible, es fomentarà l'habilitació de mecanismes de control d'accés a les entrades
dels locals. Aquest control d'accés ha de garantir el compliment estricte de l'aforament màxim
calculat per a aquesta situació extraordinària.
- Quan sigui aplicable, s'establiran mesures per organitzar als clients que es quedin a l'exterior de
l'establiment tot esperant accedir-hi quan ho permeti l'aforament. Tot el públic, inclòs el que
espera a l'exterior de l'establiment, ha de guardar rigorosament la distància de seguretat.
- S'informarà clarament als clients sobre les mesures organitzatives i sobre la seva obligació de
cooperar amb el seu compliment.
S'evitarà al màxim els desplaçaments així com les reunions amb un elevat nombre d'assistents
presencials.
Establir plans de continuïtat de l'activitat davant d'un augment de les baixes laborals del personal o
en un escenari d'increment del risc de transmissió en el lloc de treball, amb un procés de
participació i acord amb la representació legal dels treballadors.
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RISCOS
IDENTIFICATS

FACTOR DE RISC

VALORACIÓ

PROPOSTA MESURA PREVENTIVA/CORRECTIVA
S'evitaran els desplaçaments a zones declarades pel Ministeri de Sanitat amb risc important de
contagi, així com les reunions amb persones que provinguin d'aquestes zones, utilitzant, en la
mesura del possible mitjans informàtics, telemàtics, ...
Informar els treballadors que no es recomana viatjar a zones de risc llevat que sigui estrictament
necessari.
Informar als treballadors que es considera personal sensible i grups vulnerables per COVID-19 a les
persones: amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia hepàtica crònica,
malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase de tractament
actiu , embaràs i majors de 60 anys.
Qualsevol treballador que reuneixi alguna de les condicions anteriors ho ha de comunicar de forma
immediata al seu responsable per a la seva valoració i que es puguin adoptar les mesures
preventives necessàries.
S'ha d'evitar l'exposició dels treballadors que, en funció de les seves característiques personals o
estat biològic conegut, a causa de patologies prèvies, medicació, trastorns immunitaris o embaràs,
siguin considerats especialment sensibles a l'exposició al coronavirus
Han de mantenir sempre una distància superior a 2 metres amb la resta de persones del centre de
treball i aplicar freqüentment les mesures d'higiene personal.
Facilitar sota demanda protecció respiratòria (Mascareta autofiltrant FFP2 o FFP3 UNE-EN149) i
guants de protecció UNE-EN ISO374.5 a persones vulnerables reconegudes.
Fomentar el teletreball entre aquest personal, sempre que sigui possible.
Informar sobre l'exposició el coronavirus (formes de transmissió, prevenció, ús d’EPI’s i col·locació,
personal especialment sensible, etc.).
Realitzar formació, preferentment ON-LINE, sobre l'exposició al Coronavirus (formes de transmissió,
prevenció, ús d’EPI’s i col·locació, personal especialment sensible, etc.).
S'ha de garantir que tot el personal compta amb una informació i formació específica i actualitzada
sobre les mesures específiques que s'implantin. Es potenciarà l'ús de cartells i senyalització que
fomenti les mesures d'higiene i prevenció. És important subratllar la importància d'anar adaptant la
informació i la formació en funció de les mesures que vagi actualitzant el Ministeri de Sanitat, per la
qual cosa es requereix un seguiment continu de les mateixes.
Definir una zona d'espera per a personal extern a l'empresa (transportistes, visites, etc.).
Tot el personal extern ha d'adoptar les mesures preventives establertes en el centre de treball.
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RISCOS
IDENTIFICATS

FACTOR DE RISC

VALORACIÓ

PROPOSTA MESURA PREVENTIVA/CORRECTIVA
Si el personal extern prové d'àrees amb evidència de transmissió comunitària s'establiran les
mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries.
Quan es realitzin desplaçaments fora de centre de treball a altres empreses:
- Mantenir la distància mínima de seguretat de 2 metres amb tot el personal.
- Complir les mesures preventives establertes al centre.
- Realitzar les mesures d'higiene personal al sortir del centre de treball.
Si amb posterioritat a la visita al centre de treball el titular ens comunica un cas probable o
confirmat:
- Informar al treballador i seguir els protocols establerts per a la situació de contacte en cas
confirmat.
Davant la possible presència al centre de treball d'un cas que presenti símptomes, utilitzar protecció
respiratòria i guants de protecció.
- Protecció respiratòria (Mascareta autofiltrant FFP2 o FFP3 UNE-EN149 o Mitja màscara UNE-EN140
(mascareta) + filtre contra partícules P2 o P3 (codi de color blanc) UNE-EN143
- Guants de protecció UNE-EN ISO374.5
Veure Annexos "Equips de protecció individual -EPI-" i "GUIA PER LA PROTECCIÓ PERSONAL.
Estratègies alternatives en situació de crisi " dell present document.
El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals, quan sigui procedent, serà l'encarregat
d'establir els mecanismes per la investigació i seguiment dels contactes estrets en l'àmbit de les
seves competències, de forma coordinada amb les autoritats de salut pública.
Quan sigui procedent, el servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals durà a terme una
avaluació individualitzada del risc i de les tasques a realitzar per la persona treballadora, tenint en
compte els factors de vulnerabilitat i especial sensibilitat de la persona treballadora.
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EMPRESA
CENTRE

DADES IDENTIFICATIVES DE L'EMPRESA
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
DATA
Tots els centres amb treballadors de Consell Comarcal de l’Alt Empordà
REALITZACIÓ
LLOCS DE TREBALL

RISCOS
IDENTIFICATS

15/04/2020
Olga Camacho Gonzalo

Tots els treballadors del Consell Comarcal de l’Alt Empordà que li puguin ser d’afectació (per exemple: serveis socials en cas de desplaçaments a
domicili, etc.)

FACTOR DE RISC

VALORACIÓ

PROPOSTA MESURA PREVENTIVA/CORRECTIVA
Aplicar les mesures preventives establertes per BAIXA PROBABILITAT D'EXPOSICIÓ
La neteja i desinfecció de les superfícies i dels espais en contacte amb els casos probables i
confirmats es farà amb una solució d'hipoclorit sòdic amb una concentració al 0,1%. És important
que no quedi humitat en la superfície propera. Es poden utilitzar tovalloletes amb desinfectant.
Es col·locarà en el centre de treball contenidors de residus biosanitaris classe III (bossa vermella en
contenidor negre). Addicionalment, en altres llocs distribuïts pel centre es col·locaran paperes amb
tapa i pedal perquè els treballadors puguin descartar fàcilment els EPI no contaminats.

EXPOSICIÓ DE BAIX RISC
Aquelles situacions laborals en què la
relació que pugui tenir amb un cas probable
o confirmat, no inclou contacte estret.
Exposició a
agents biològics

Personal sanitari l'activitat no inclou
contacte estret amb el cas confirmat
(Acompanyants per trasllat, zeladors,
portalliteres, treballadors de neteja ...),
personal de laboratori responsable de les
proves de amb diagnòstic virològic,
personal no sanitari que pogués estar en
contacte amb material sanitari o desfets
possiblement contaminats, ajuda a domicili
de contactes asimptomàtics.

IMPORTANT

Els treballadors inclosos en aquest nivell d'exposició que entrin en contacte amb casos probables i/o
confirmats es protegiran amb mascaretes autofiltrants FFP2 o FFP3 (UNE-EN 149), ulleres de
muntura integral o pantalla facial (UNE EN 166), roba de protecció biològica (UNE-EN 14126) tipus B
i guants de protecció enfront de microorganismes ia la al trencament (UNE 374 i UNE 388).
Veure Annexos "Equips de protecció individual -EPI-" i "GUIA PER LA PROTECCIÓ PERSONAL.
Estratègies alternatives en situació de crisi "de el present document
Després de la retirada, els EPI d’un sol ús han de col·locar-se en els contenidors adequats de rebuig i
ser tractats com a residus biosanitaris classe III.
De forma general, la recomanació és utilitzar EPI d’un sol ús, o si no és així, que es puguin
desinfectar després del seu ús, seguint les recomanacions del fabricant.
Utilitza una combinació de totes les mesures preventives, no només equips de protecció individual
(EPI). L'aplicació d'una combinació de mesures de control pot proporcionar un grau addicional de
protecció.
La roba de treball s'ha de rentar al centre de treball i en cap cas els treballadors es podran portar la
roba de treball al seu domicili per a la seva desinfecció i neteja.
Davant la possible presència al centre de treball d'un cas que presenti símptomes, utilitzar protecció
respiratòria (Mascareta autofiltrant FFP2 o FFP3 UNE-EN149) i guants de protecció UNE-EN
ISO374.5
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RISCOS
IDENTIFICATS

FACTOR DE RISC

VALORACIÓ

PROPOSTA MESURA PREVENTIVA/CORRECTIVA
S'han de realitzar tasques de neteja i desinfecció de totes les superfícies i objectes que hagin pogut
estar en contacte amb el cas probable o confirmat.
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EMPRESA
CENTRE

DADES IDENTIFICATIVES DE L'EMPRESA
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
DATA
Tots els centres amb treballadors del Consell Comarcal de L’Alt Empordà
REALITZACIÓ
LLOCS DE TREBALL

RISCOS
IDENTIFICATS

15/04/2020
Olga Camacho Gonzalo

Tots els treballadors del Consell Comarcal de L’Alt Empordà que pugui ser d’afectació (per exemple: serveis socials en cas de desplaçaments a
domicili,, etc.)

FACTOR DE RISC

VALORACIÓ

PROPOSTA MESURA PREVENTIVA/CORRECTIVA
Aplicar les mesures preventives establertes per l’EXPOSICIÓ DE BAIX RISC

Exposició a
agents biològics

EXPOSICIÓ DE RISC
Aquelles situacions laborals en què es pot
produir un contacte estret amb un cas
probable o confirmat d'infecció pel SARSCoV-2, simptomàtic: Personal sanitari
assistencial i no assistencial que atén un cas
confirmat o en investigació simptomàtic,
Tècnics de transport sanitari , si hi ha
contacte directe amb el pacient traslladat,
tripulació de mitjans de transport (aeri,
marítim o terrestre) que atén durant el
viatge un cas simptomàtic procedent d'una
zona de risc. Situacions en les quals no es
pot evitar un contacte estret amb un cas
simptomàtic (p.ex. reunions de treball).

Informar a tot el personal del centre de treball, que tinguessin un contacte de menys de 2 metres
amb el cas confirmat, per a procedir a aplicar els protocols establerts per la situació de contacte
amb cas confirmat.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/
SEVER
En el cas que alguna persona de centre de treball presenti símptomes, comunicar-ho al seu
responsable immediat, aïllar a la persona possiblement afectada i seguir els protocols establerts pel
Ministeri de Sanitat.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/
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5. Consideracions
L'empresa a més d'implantar les mesures preventives proposades en el punt anterior, d'acord amb la
magnitud del risc i les persones exposades a més haurà de tenir en compte els canvis que el Ministeri
de Sanitat estableixi en les mesures proposades de prevenció i protecció davant del Coronavirus, en
base de l'evolució del coneixement sobre la malaltia i el seu agent biològic causant.
Qualsevol mesura addicional, fonamentalment de tipus laboral o organitzatiu a les no contemplades
en el present document, seran potestat de l'empresa.
El present informe i les seves corresponents resultats tenen valor mentre persisteixin les condicions
de treball i totes les altres haguessin pogut condicionar els factors analitzats a l'avaluació de riscos
laborals.
Quirónprevención queda a la seva disposició per a qualsevol consulta o aclariment que necessitin
d'aquest informe i, en general, per a qualsevol tema relacionat amb la prevenció de riscos laborals.
Girona, 15 de Abril de 2020

Olga Camacho Gonzalo
Tècnic Prevenció de Riscos Laborals
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6. Annexos
6.1 Infografia rentat de mans

B U EN A S P R Á CT I CA S EN L A
P R EV EN CI ÓN F R EN T E A L N U EV O
COR ON A V I R U S ( COV I D - 1 9 )

Sigue estos pasos durante el lavado de manos:

Mójate las manos

Deposita la cantidad
suficiente de jabón en
las palmas

Frótate las palmas de
las manos

Frótate las palmas con
los dedos entrelazados

Frótate los dedos de
una mano con la palma
de la opuesta

Enjuágate las manos
con agua

Sécate las manos con
una toalla desechable

Usa la misma toalla
para cerrar el grifo

Tira la toalla a la
basura

www.quironprevencion.com
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6.2 Infografia bones pràctiques
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6.3 Equips de protecció individual-EPI-.
0.

Aspectes generals.

D'acord amb el que estableix el Reial Decret 773/1997, l'equip haurà d'estar certificat basant-se el
Reglament (UE) 2016/425 relatiu als equips de protecció individual, la qual cosa queda evidenciat pel
marcat CE de conformitat.
D'altra banda, quan productes com, per exemple, guants o màscares, estiguin destinats a un ús
mèdic per tal de prevenir una malaltia en el pacient han d'estar certificats com a productes sanitaris
(PS) d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1591 / 2009, pel qual es regulen els mateixos. Un
mateix producte, per al qual es requereixi una doble finalitat, ha de complir simultàniament amb
totes dues legislacions. És el cas dels guants o màscares d'ús dual.
De forma general, la recomanació és utilitzar EPI d’un sol ús, o si no és així, que es puguin desinfectar
després de l'ús, seguint les recomanacions de fabricant. Els EPI s'han d'escollir de manera que es
garanteixi la màxima protecció amb la mínima molèstia per a l'usuari i per a això és crític escollir la
talla, disseny o mida que s'adapti adequadament al mateix. La correcta col·locació dels EPI és
fonamental per evitar possibles vies d'entrada de l'agent biològic; igualment important és la retirada
dels mateixos per evitar el contacte amb zones contaminades i / o dispersió de l'agent infecciós.
A continuació, es descriuen els EPI que podrien ser necessaris, així com les característiques o
aspectes dels mateixos que poden ser destacables en l'entorn laboral que ens ocupa. No es tracta
d'una descripció de tots els EPI que poguessin protegir davant d'un risc biològic, sinó dels indicats en
el cas del personal potencialment exposat en el maneig de les persones en investigació o
confirmades d'infecció pel coronavirus. L'avaluació del risc d'exposició permetrà precisar la
necessitat del tipus de protecció més adequat.
1.

Protecció respiratòria

• Per tal d'evitar contagis, els casos confirmats i investigats han de portar màscares quirúrgiques.
• Les màscares quirúrgiques han de complir la norma UNE-EN 14683: 2019 + AC: 2019). La col·locació
de la mascareta quirúrgica a una persona amb simptomatologia respiratòria suposa la primera
mesura de protecció pel treballador.
• En el cas que portessin en lloc d'una mascareta quirúrgica una màscara autofiltrant, en cap cas
aquesta inclourà vàlvula d'exhalació ja que en aquest cas l'aire és exhalat directament a l'ambient
sense cap tipus de retenció i s'afavoriria, si escau, la difusió de virus.
• La protecció respiratòria generalment recomanada per al personal sanitari que pugui estar en
contacte a menys de 2 metres amb casos en investigació o confirmats és una màscara autofiltrant
tipus FFP2 o mitja màscara proveïda amb filtre contra partícules P2.
• Les mascaretes autofiltrants (que han de complir la norma UNE-EN 149: 2001 + A1: 2009) o, si
escau, els filtres emprats (que han de complir amb les normes UNE-EN 143: 2001) no han de ser
reutilitzats i per tant , s’han de rebutjar després del seu ús. Les mitjanes màscares (que han de
complir amb la norma UNE-EN 140: 1999) s'han de netejar i desinfectar després del seu ús. Per a
això es seguiran estrictament les recomanacions de fabricant i en cap cas, l'usuari ha d'aplicar
mètodes propis de desinfecció ja que l'eficàcia de l'equip es pot veure afectada.
• Quan de l'avaluació de riscos es derivi que en el desenvolupament de l'activitat es duen a terme
procediments assistencials en els que es puguin generar bioaerosols en concentracions elevades, es
recomana l'ús pel personal sanitari de màscares autofiltrants contra partícules FFP3 o mitja
màscara proveïda amb filtre contra partícules P3.
• Els equips de protecció respiratòria s’han de treure en últim lloc, després de la retirada d'altres
components com guants, bates, etc.
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2.
2.1
•

•

Guants i roba de protecció
Guants de protecció
Els guants de protecció han de complir amb la norma UNE-EN ISO 374.5: 2016. En activitats
d'atenció al pacient i en laboratoris, els guants que s'utilitzen són d'un sol ús ja que les tasques
associades requereixen destresa i no admeten altre tipus de guant més gruixut.
No obstant això, és important destacar que, en tota altra activitat que no requereixi tanta
destresa, com ara en tasques de neteja i desinfecció de superfícies que hagin estat en contacte
amb pacients, pot optar-se per guants més gruixuts, més resistents al trencament .
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Retirada dels guants (tant al primer com al segon)

2.2
•

•

•

•

3.
•
•

Roba de protecció
Pel que fa a la roba, és necessària la protecció de l'uniforme del treballador de la possible
esquitxada de fluids biològics o secrecions procedents del pacient confirmat o en investigació al
què examina o tracta.
Aquest tipus de roba, com EPI, ha de complir amb la norma UNE-EN 14126: 2004 que contempla
assajos específics de resistència a la penetració de microorganismes. Aquest tipus de roba pot
oferir diferents nivells de hermeticitat tant en el seu material com en el seu disseny, cobrint
parcialment el cos com bates, davantals, maneguets, polaines, etc., o el cos complet. En la
designació, s'inclou el Tipus i la lletra B (de Biològic).
En cas que sigui necessari protecció addicional en alguna zona, com certa impermeabilitat,
també es pot recórrer a davantals de protecció química que compleixen amb la norma UNEUNE-EN 14605: 2009, denominats Tipus PB [3] i PB [4] (PB procedeix de "Partial Body") que,
encara que no siguin específicament de protecció biològica, poden ser adequats per a l'ús de
protecció contra esquitxades esmentat o per complementar una bata que no sigui un EPI.
Es recomana que la roba de protecció biològica sigui d’un sol ús ja que presenta l'avantatge que
al eliminar-se s'eviten fonts de possible contagi que poguessin aparèixer en el cas que la
desinfecció de l'equip no es realitzés correctament.
Protecció ocular i facial
S'ha d'utilitzar protecció ocular quan hi hagi risc de contaminació dels ulls a partir d'esquitxades
o gotes (per exemple: sang, fluids de el cos, secrecions i excrecions).
Els protectors oculars certificats d'acord amb la norma UNE-EN 166: 2002 per a la protecció
davant líquidos1 poden ser ulleres integrals davant de gotes o pantalles facials davant
esquitxades (tots dos, camp d'ús 3), on el que s'avalua és l'hermeticitat del protector (en el cas
de les ulleres integrals) o la zona de cobertura de la mateixa (en el cas de la pantalla facial).
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•

•

4.

És possible l'ús d'un altre tipus de protector ocular, com seria el cas d'ulleres de muntura
universal amb protecció lateral, per evitar el contacte de la conjuntiva amb superfícies
contaminades, per exemple; contacte amb mans o guants. No obstant això, si pel tipus
d'exposició es necessita garantir certa hermeticitat de les conques orbitals haurem de recórrer a
ulleres integrals (camps d'ús 3, 4 o 5 segons UNE-EN 166: 2002, en funció de la hermeticitat
requerida) ² i, per a la protecció conjunta d'ulls i cara, a pantalles facials.
Es recomana sempre protecció ocular durant els procediments de generació d'aerosols. Quan
sigui necessari l'ús conjunt de més d'un equip de protecció individual, s'ha d'assegurar la
compatibilitat entre ells, la qual cosa és particularment important en el cas de la protecció
respiratòria i ocular simultània, perquè l'hermeticitat dels mateixos i per tant la seva capacitat
de protegir no es vegi minvada.
Col·locació i retirada dels EPI

•

Tal com s'ha indicat, els EPI han de seleccionar-se per garantir la protecció adequada en funció
de la forma i nivell d'exposició i que aquesta es mantingui durant la realització de l'activitat
laboral. Això s'ha de tenir en compte quan es col·loquen els diferents EPI de manera que no
interfereixin i alterin les funcions de protecció específiques de cada equip. En aquest sentit,
s'han de respectar les instruccions de fabricant.
• Després de l'ús, s'ha d'assumir que els EPI i qualsevol element de protecció emprat poden estar
contaminats i convertir-se en nou focus de risc. Per tant, un procediment inadequat de retirada
pot provocar l'exposició de l'usuari.
• En conseqüència, s'ha d'elaborar i implementar una seqüència de col·locació i retirada de tots
els equips detallada i pre-definida, el seu seguiment ha controlar-se.
• Els EPI s'han de col·locar abans d'iniciar qualsevol activitat probable de causar exposició i ser
retirats únicament després d'estar fora de la zona d'exposició.
• S'ha d'evitar que els EPI siguin una font de contaminació, per exemple, deixant-los sobre
superfícies de l'entorn una vegada que han estat retirats.
• L'OMS informa sobre posada i retirada d'EPI en el següent enllaç:
https://www.who.int/csr/resources/publications/PPE_EN_A1sl.pdf.
L’ordre de posada dels EPI necessaris seria:
1.
Bata.
2.
Pantalla facial
o
2a. Mascareta.
2b. Ulleres.
3.
Guants.
_________________________________________________________________________________
1. No hi ha norma específica de protectors oculars enfront de microorganismes. Els possibles camps d'ús a considerar
segons UNE EN166 serien: protecció enfront d'impactes (tot tipus de muntura), líquids (muntura integral/pantalla facial),
pols gruix> 5 micres (muntura integral), gas i pols fina <5 micres ( muntura integral).
2. Camps d'ús: 3 (gotes de líquids, admet ventilació directa), 4 (pols gruix, admet ventilació indirecta), 5 (gas i pols fina, no
admet ventilació).

•

L’ordre de retirada dels EPI seria:
1.
Bata.
2.
Guants.
Higienitzar les mans immediatament després d'acabar la retirada de EPI,
sense tocar res.
3.
Pantalla facial.
o
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3a. Ulleres.
3b. Mascareta.
Higienitzar les mans immediatament després d'acabar la retirada de EPI,
sense tocar res.
5.
•
•

6.
•

Rebuig o descontaminació
Després de la retirada, els EPI d’un sol ús han de col·locar-se en els contenidors adequats de
rebuig i ser tractats com a residus biosanitaris classe III.
Si no es pot evitar l'ús d'EPI reutilitzables, aquests s'han de recollir en contenidors o bosses
adequades i descontaminar usant el mètode indicat pel fabricant abans de guardar-los. El
mètode ha d'estar validat com efectiu contra el virus i ser compatible amb els materials de l'EPI,
de manera que es garanteix que no es fa malbé i per tant la seva efectivitat i protecció no
resulta compromesa.
Emmagatzematge i manteniment
Els EPI han de ser emmagatzemats adequadament, seguint les instruccions donades pel
fabricant, de manera que s'eviti un dany accidental dels mateixos o la seva contaminació.
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6.4 Components de l'equip de protecció individual recomanats per a la protecció davant del nou coronavirus SARS-COV-2

Marcat de Conformitat

1

Marcat relacionat amb la
protecció oferta

Normes UNE aplicables

2

Aspectes a considerar

Protecció respiratòria
Mascareta autofiltrant

com EPI + número
identificatiu de l’organisme
de control

Mitja màscara (mascareta)
+ filtre partícules

Marcat autofiltrants:
FFP2 o FFP3

UNE-EN 149 (Mascareta
autofiltrant)

Marct filtres:
P2 o P3
(codi de color blanc)

UNE-EN 143 (Filtres
partícules)
UNE-EN 140 (Mascareta)

Bioaerosols en concentracions elevades:
Es recomana FFP3 o mitja màscara + P3
Les màscares quirúrgiques (UNE-EN
14683) són PS i no un EPI. No obstant
això, hi ha màscares quirúrgiques que
poden protegir addicionalment al personal
sanitari enfront de possibles esquitxades de
fluids
biològics.
Aquesta
prestació
addicional no implica protecció enfront de la
inhalació d'un aerosol líquid.

Roba i guants de protecció
Guants de protecció

com EPI + número
identificatiu de
l’organisme de control

EN ISO 374-5
UNE EN ISO 374-5 (Requisits
guants microorganismes)
VIRUS

Peces de Protecció
Parcial del cos (PB):

como EPI + número

EN 14126

UNE-EN 14126 (Roba de
protecció biològica)

Es distingeix entre guants que només
protegeixen enfront de bacteris i fongs i els
que, a més, protegeixen enfront de la
penetració de virus. En el primer cas va
marcat amb el pictograma de risc biològic i
en el segon, el mateix pictograma amb la
paraula VIRUS sota ell. Aquesta diferència
ve atorgada per la realització d'un assaig
específic de penetració a virus.
Aquest tipus de roba pot oferir diferents
nivells de hermeticitat tant en el seu

1 CE com EPI implica complir amb el Reglament (UE) 2016/425 i CE com Producte Sanitari (PS) implica complir amb el Reial Decret 1591/2009
2 Les versions en vigor de les diferents normes poden consultar-se en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/personal-protective-

equipment/
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Marcat de Conformitat
Bata
davantal
maniguets
etc

1

identificatiu de
l’organismo notificat que
realitza el control de la
producció

Marcat relacionat amb la
protecció oferta

Normes UNE aplicables

2

Aspectes a considerar
material com en el seu disseny, cobrint
parcialment el cos com bates, davantals,
etc., o el cos complet. En la designació,
s'inclou el Tipus i la lletra B (de Biològic).

Nº deTipo B

Per protecció addicional en alguna zona,
com a certa impermeabilitat, també es pot
recórrer a davantals de protecció química
que compleixen amb la norma UNE-EN
14605, denominats Tipus PB [3] i PB [4] de
protecció biològica, poden ser adequats per
a l'ús de protecció contra esquitxades
esmentat o per complementar una bata que
no sigui un EPI.

Cos complet: Mono (amb /
sense caputxa)

Protecció ocular i facial
Ulleres muntura integral

Pantalla facial

com EPI

Marcat en ullera integral:
muntura: camp d’ús 3, 4 o 5

UNE EN 166 (Protecció
individual dels ulls)

Pantalla facial:
Marcat en Muntura: Camp
d’ús 3

Camp d’ús ullera de muntura integral:
3 (gotes de líquids); admet ventilació directa
4 (partícules gruixudes); admet ventilació
indirecta
5 (gasos i partícules menors de 5 micres); no
admet ventilació
Nota: de major a menor hermeticitat: 5, 4, 3.
Influeix l'ajust i compatibilitat amb EPR.
Camp d'ús pantalla facial: 3 (esquitxades de
líquids).
Nota: les ulleres de muntura universal es podria
utilitzar quan només sigui necessari evitar
contacte accidental mà-ull.

1 CE com EPI implica complir amb el Reglament (UE) 2016/425 i CE com Producte Sanitari (PS) implica complir amb el Reial Decret 1591/2009
2 Les versions en vigor de les diferents normes es poden consultar al següent enllaç: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/personal-

protective-equipment/
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6.5 Guia per la protecció personal. Estratègies alternatives en situació de crisis.
Aquest annex planteja alternatives i possibles estratègies davant l'escassetat d'equips de protecció
individual (EPI) en situació de crisi. Han de ser avaluades abans de la seva aplicació excepcional.
La forma òptima de prevenir la transmissió és utilitzar una combinació de totes les mesures preventives,
no només EPI. L'aplicació d'una combinació de mesures de control pot proporcionar un grau addicional de
protecció, fins i tot si una mesura falla o no està disponible.
Aquest enfocament està destinat a usar-se quan els equips de protecció individual (EPI) són tan limitats
que ja no és possible aplicar de forma rutinària les recomanacions existents. És possible que sigui
necessari considerar alguna d'aquestes mesures o una combinació d'elles, sempre de forma excepcional i
mentre persisteixi la situació d'escassetat.
Els equips de protecció individual que compleixin amb les especificacions tècniques diferents de les
normes harmonitzades, com ara les màscares N95 i KN95, que autoritza el Ministeri d'Indústria sobre la
base de la Recomanació (UE) 2020/403, poden ser utilitzats quan correspongui.

Nota: Aquestes recomanacions estan en contínua revisió en funció de l'evolució i la nova informació que es
disposi de la infecció pel nou coronavirus (SARS-COV-2))

En els gràfics següents, es mostra l'ús suggerit de màscara PS o mascareta EPI, basat en la distància d'una persona amb COVID-19 i l'ús del control de font
(segons la disponibilitat, poden optar per utilitzar nivells més alts de protecció) .
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