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1.- Objecte
Complementàriament al document, elaborat per la nostra empresa Prevenció de Riscos Laborals,
Quiron Prevención, d’Avaluació de Riscos, possibles escenaris establerts al «procediment d’actuació
per als SPRL enfront a l’exposició al nou coronavirus (SARS-COV-2)» del Ministeri de Sanitat,
l’objecte d’aquest document és efectuar,una previsió del paquet de possibles mesures en matèria de
prevenció de riscos i d’organització a adoptar en la represa gradual de l’activitat a les instal·lacions
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Aquest paquet de mesures ha de ser objecte d’avaluació, concreció i implementació en funció de
l’avaluació dels diferents escenaris que es puguin produir, del marc normatiu que es pugui donar, i de
les instruccions en matèria de Salut, Funció Pública, Protecció Civil, Prevenció de Riscos i
instruccions sectorials diverses que siguin d’aplicació.
Estan pensades per les diferents seus on el Consell Comarcal presta serveis i hi ha personal
treballant. En qualsevol cas, i donada la confluència de diferents àrees administratives en uns
mateixos edificis, cal adoptar una directiva comuna per a l’aplicació racional d’aquestes normes sota
criteris d’equitat.
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2.- Justificació
El passat 20 d’abril es va rebre el Pla d'actuació per a la reincorporació a l'activitat post COVID19 de
la Mútua de Prevenció de Riscos Laborals i Vigilància de la Salut QUIRÓN PREVENCIÓN, on es
recomanava que en algunes empreses, per les seves característiques podria ser necessari
l'elaboració i manteniment d’un Pla de Contingència adaptat a cada centre de treball.
En la reunió virtual entre el Gerent, la Cap de Recursos Humans, la Tècnica de Riscos Laborals i la
Tècnica de Protecció Civil, es va fer evident la necessitat d’adaptar el Pla d’actuació a la realitat dels
centres de treball del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ja que l’empresa té una certa complexitat en
l’estructura i distribució dels espais dels edificis on té els centres de treball i disposa d’atenció al
públic en la majoria d’ells.
El Pla de Contingències d'una empresa o centre de treball ha d'incloure:


Una descripció dels llocs de treball i descans de l'empresa. La descripció de llocs de treball,
està recollit al catàleg de Relació de Llocs de treball, i el temps de descans i flexibilitat horària
en el Document de Mesures del Personal al servei del CCAE, i posterior acta resultant de la
negociació col·lectiva pel que fa a la flexibilitat del temps de treball



Una descripció detallada dels llocs i processos de treball. Es disposa a cadascuna de les
àrees una planificació nominal organitzativa de persones i llocs que ocupen amb informació
base per poder organitzar els torns, teletreball, flexibilitat, ....
L’organització del personal de les àrees la realitzarà cada cap d’àrea i la traslladarà en
document escrit a l’àrea de recursos humans, abans de l’inici de la setmana, en el cas que
existeixin variacions.



També es contemplaran:
◦ Les particularitats dels treballadors que realitzin activitats fora de el centre.
◦ La presència de subcontractes o altres empreses en el lloc de treball, i la seva adequació
dins de la coordinació d'activitats.
◦ L’atenció al públic, usuaris o altres persones alienes a l'organització.
◦ L’organització del treball en funció dels espais, casuístiques de conciliació, teletreball, torns
horaris flexibles de matins i tardes.... sempre que es sigui possible.

3.- Abast
Aquest Pla és d’aplicació a:
1 - Seu central del CCAE, carrer nou
2 - Oficina de Medi Ambient
3 - Centre de Tractament de Residus
4 - Oficina de Promoció Econòmica i Turisme
5 - Oficina de Joventut
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4.- Avaluació del risc a efectes d’aquest pla
Tot i que la gran majoria del personal es trobaria en el nivell de BAIXA PROBABILITAT D'EXPOSICIÓ,
en aquest pla cal identificar el risc d’exposició al virus de cada àrea.
BAIXA PROBABILITAT D’EXPOSICIÓ: Personal sense atenció directa al públic o a més de 2 metres
de distància, o amb mesures de protecció col·lectiva que evitin el contagi. (llocs on s’hagin de posar
mampares). No és necessari l’ús d’EPI’s.
EXPOSICIÓ DE BAIX RISC: Serveis a domicili a persones asimptomàtiques. En funció del risc caldrà
EPI’s (mascareta quirúrgica o amb filtres) i guants
Els serveis de PRL han d’avaluar la presència de treballadors especialment sensibles en relació a
la infecció per SARS-CoV-2, establir la natura d’especial sensibilitat de la persona treballadora, i
emetre informe sobre les mesures de prevenció, adaptació i protecció. Cal tenir en compte l’existència
o no d’unes condicions que permetin realitzar el treball sense augmentar el risc propi de la condició
de salut de la persona treballadora
Amb l’evidència científica disponible a data 8 d’abril de 2020, el Ministerio de Sanidad ha definit com a
grups vulnerables per a COVID-19::
◦ Majors de 60 anys
◦ Embarassades
◦ Persones amb:
▪ Diabetis
▪ Malaltia cardiovascular inclosa hipertensió
▪ Malaltia hepàtica crònica
▪ Malaltia pulmonar crònica
▪ Malaltia renal crònica
▪ Immunodeficiència
▪ Càncer en fase de tractament
Per a qualificar una persona com a especialment sensible per a SARS-CoV-2, cal una revisió pels
SPRL. Aquesta avaluació és la única activitat tècnica que es podrà fer servir de base per prendre les
decisions tècniques i preventives adaptades a cada cas
5.- Reincorporació progressiva
Cada àrea disposa d’una relació nominal, on hi consta el lloc de treball que ocupa cadascun dels
treballadors, amb la indicació de les següents dades:
a) Servei essencial
b) Percentatge de cobertura
c) Pertinença a grup preferent
d) Teletreball
e) Treball presencial
f) Vulnerabilitat (a omplir en funció dels resultats de les valoracions realitzades per el SPRL)
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Aquesta relació la disposarà cadascuna de les àrees, degudament omplerta, i actualitzada, d’acord
amb els quadrants de vacances o incidències del seu personal, així com les corresponents
adaptacions als espais i els resultats de vulnerabilitat, si s’escau.
Una de les recomanacions és la de facilitar la flexibilitat horària al personal, establir torns de treball i,
en els casos que sigui possible i necessari, afavorir el teletreball (durant el període en que es
romangui en aquesta situació de pandèmia).
Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, els criteris de base per a l’organització del treball
semipresencial, aniran condicionats als criteris generals dictats per a cadascuna de les diferents fases
de desescalada, i es prioritzarà, amb caràcter preferent el teletreball amb jornades semipresencials
60%-40%, sempre que les funcions del lloc de treball permetin teletreballar.

Retorn esglaonat del personal:
•

1 persona per servei a partir del dilluns 25 de maig

•

A partir de l’1 de juny obertura al públic de la seu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb
cita prèvia per registre i convocatòries.

•

A partir de la Fase 2, amb caràcter general, 50 % de personal presencial a cadascun dels
serveis d’acord amb el document organitzatiu nominal, a disposició de cadascuna de les
àrees, en funció de la prioritat del serveis, persones preferents, persones vulnerables
sensibles...

•

La cobertura dels serveis després d’aquesta Fase 2 s’anirà adaptant a la normativa i consells
que al respecte vagin dictant les autoritats competents.

Com a mesura de conciliació de la vida familiar i laboral, sempre que el treballador/a no opti per una
reducció de la seva jornada laboral, excedència per cura d’un menor a càrrec..., es consideraran grup
preferent pel que fa a torns horaris, vacances, espais... els treballadors/es que:
•

Tinguin fill/es menors de 14 anys a càrrec sempre que l’altre progenitor/a treballi (caldrà
especificar l’horari de l’altre progenitor/a, per tenir en compte la distribució horària pel que fa al
treball presencial)

•

Tinguin persones dependents a càrrec dels que en són els cuidadors, sempre que s’acrediti ser
l’únic cuidador i que és indispensable la presència en el mateix domicili la major part del dia

•

Quan els espais de treball, ubicació i funcions així ho aconsellin, d’acord amb la planificació de
l’àrea.

•

Persones declarades sensibles per el SPRL, d’acord amb la seva situació de vulnerabilitat.
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Totes aquelles situacions que sorgeixin i calguin ser avaluades amb caràcter individual, seran
traslladades a l’òrgan competent, comissió de seguretat de PRL o Mesa General de Negociació.
A partir del dilluns 25 de maig tot el personal del CCAE haurà de registrar la seva jornada de treball
en el programa de gestió de presència E-tempo. La jornada ordinària de treball serà la mateixa que es
té aprovada, i/o s’adaptarà a les planificacions d’àrea.
En cap cas es podrà realitzar horari extraordinari si, prèviament no ha estat informat i autoritzat pel
cap d’àrea i recursos humans.
La jornada de treball no podrà ser superior a les 8h diàries, ni superior a les 35h/setmanals, amb
caràcter ordinari, repartides de dilluns a divendres.
6.- Accions i mesures previstes per la reincorporació
Totes les accions i mesures van encaminades a evitar que la voluntat o necessitat de reactivar
l'activitat, suposi un risc d'augment de les infeccions entre el personal.
Mesures generals per a tot el personal
•

La higiene de mans és la mesura principal de prevenció i control de la infecció. La neteja de
mans es farà amb aigua i sabó i amb tovalloles de paper d’un sol ús, o gel hidroalcohòlic. En
els espais comuns hi hauran dispensadors de gels hidroalcohòlics i es facilitaran a les
diferents àrees per una correcte higiene de les mans.



Mantenir distanciament social de 2 metres i reforçar les mesures d'higiene personal en tots els
àmbits de treball i davant de qualsevol escenari d'exposició.

◦ En el cas de creuaments inevitables per espais estrets (passadissos, per exemple) sense

utilitzar protecció respiratòria, es realitzaran en el menor temps possible, i caldrà, en el cas
que no es pugui respectar la distància de seguretat, l’ús de mascareta.

◦ Com a norma general, les tasques que no puguin fer-se conservant 2 metres de separació,
o alternativa de barrera física amb separació de mampares de metacrilat, s'han de fer amb
EPI's o suspendre.
◦ Aquelles tasques que s'hagin de realitzar en col·laboració entre diverses persones en què
no pugui conservar-se aquesta distància de seguretat, haurien de realitzar-se amb EPI
adequats, al menys mascareta quirúrgica i guants .



Mesures d'higiene respiratòria:

◦

Al tossir o esternudar, tapar-se la boca i nas amb un mocador i rebutjar-ho a una galleda
d'escombraries amb tapa i pedal. Si no es disposa de mocadors emprar la part interna de
el colze per no contaminar les mans.
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◦ 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, renteuvos 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-se les.


És recomanable l'ús de mascareta de barrera (amb marcat acord amb l'especificació UNE0064-1) en cas de no tenir accés a unes altres, quan treballes amb altres persones al voltant.



En els llocs de treball on hi hagi atenció a el públic cal disposar de caixes de mocadors d'un
sol ús i contenidors per a la seva eliminació (galleda d'escombraries amb tapa i pedal) i gels
hidroalcohòlics a disposició del públic i del personal que presta els seus serveis



És fonamental reforçar la neteja i desinfecció de llocs i equips de treball. Aquests virus
s'inactiven després d'uns minuts de contacte amb desinfectants comuns. El lleixiu i els
productes de neteja amb efecte desinfectant (els que s'utilitzen habitualment per a la neteja de
cuines i banys) compleixen la funció de desinfectants.



Si es disposa de finestres amb possibilitat d'obertura, cal marcar pautes per mantenir una
ventilació i renovació d'aire adequada. S'han de realitzar tasques de ventilació periòdica en les
instal·lacions i, com a mínim, de forma diària i per espai de més de cinc minuts.



En els centres sense possibilitat de ventilació natural (edificis tancats), s'ajustaran els sistemes
de climatització per augmentar el nombre de renovacions per hora o el percentatge d'aire net
exterior per evitar en la mesura possible la recirculació de l'aire. Es recomana mantenir la
temperatura de centre entre 23 i 26ºC.



És recomanable reforçar la neteja dels filtres d'aire i augmentar el nivell de ventilació dels
sistemes de climatització per renovar l'aire de manera més habitual, sempre que sigui possible



La gestió dels residus ordinaris continuarà realitzant-se de la manera habitual, respectant els
protocols de separació de residus.



Tot material d'higiene personal-mascaretes, guants de làtex, etc- s'ha de dipositar en les
papereres amb tapa accionades per pedals. Seran considerades fracció resta (agrupació de
residus d'origen domèstic que s'obté un cop efectuades les recollides separades).



En cas que un treballador/a presenti símptomes mentre es trobi en el seu lloc de treball, cal
aïllar el contenidor on hi hagi dipositat mocadors o altres productes usats. Aquesta bossa
d'escombraries ha de ser extreta i col·locada en una segona bossa d'escombraries, amb
tancament, per al seu dipòsit en la fracció resta.
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Mesures per treballadors que es desplacen fora del centre
•

Abans dels desplaçaments als llocs on es facin treballs, bé sigui en centres d'empreses
clients, en la via pública, al camp ..., s'ha d'assegurar que el treball pot realitzar-se mantenint
les condicions d'allunyament i higiene de mans descrites, i que durant i al finalitzar el treball
els treballadors poden rentar-se les mans les vegades que sigui necessari.

•

Hauran de sol·licitar-se al titular de centre de treball les normes existents en aquest centre per
al control de la infecció, i proporcionar les que vagin a aplicar els treballadors de l'empresa
que es desplaça.

•

Si en alguna ocasió no es disposa en el centre de treball de possibilitat de rentar-se (treballs
en el camp o a la via pública), i és absolutament imprescindible mantenir els treballs, abans
de la visita s'ha de proporcionar als treballadors algun tipus d'hidrogel desinfectant, guants i
mascaretes en nombre suficient.

•

Cal advertir a l’interlocutor de l'empresa on es vagin a desenvolupar els treballs que ha de
minimitzar el nombre de persones que acompanyin els treballadors durant les visites, si pot
ser a una o dues persones com a màxim.

•

Hauran d'elaborar normes i difondre entre els treballadors que contemplin:
◦ Les normes d'higiene personal i higiene respiratòria.
◦ El manteniment de la distància de seguretat de 2 m entre els treballadors propis i aliens, i
◦ l'ús de EPI quan no sigui possible.
◦ La necessitat de no compartir eines o utensilis, o bé higienitzar després de cada utilització
quan no sigui possible.

S'ha d'establir un protocol de neteja i desinfecció de vehicles quan vagin a ser utilitzats per diverses
persones diferents
Es recomana portar guants i mascareta durant tot el trajecte
Mesures de neteja i desinfecció
S'han elaborat i establert, juntament amb l’empresa proveïdora, uns protocols de neteja i desinfecció,
tot reforçant els llocs i espais amb més probabilitat d’exposició. L’empresa de neteja en tot moment
està obligada i és responsable que el personal adscrit al contracte i que presta els serveis de neteja al
CCAE estan obligats a utilitzar mascaretes i guants d’un sol ús.
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6- Mesures per espais i zones dels diferents edificis
6.1 - SEU DEL CONSELL COMARCAL
Edifici del carrer nou
Planta Baixa


Recepció

Avaluació del risc

Exposició de baix risc

Mesures de protecció

Mampares

5

Distància de seguretat

Si. Bandes a terra

Gel hidroalcohòlic

Si.

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:

Caixes de mocadors paper
Paperera amb tapa i pedal
Producte desinfectant de superfícies

Es prioritzarà l’atenció al públic en la planta baixa.



TOTES les persones externes al CCAE només podran accedir a les instal·lacions amb cita
prèvia (que es demanarà a través de mitjans telemàtics, via correu electrònic o per telèfon)
A l’entrada s’hauran de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic facilitat per el personal de
recepció.



S’identificarà el destí de tots els visitants (habitatge, serveis socials, consum...). Fer una
trucada al destí per assegurar que la visita arriba a l’hora indicada. Es prioritzarà l’atenció al
públic en planta baixa.



El públic haurà de portar mascareta durant tota la seva presència a l’edifici.



Han de recomanar fer servir les escales, evitant tocar les baranes, tot i que es pot fer servir
l’ascensor en casos que ho requereixin amb caràcter preferent persones amb dificultats de
mobilitat.



Cal netejar l'àrea de treball usada per un empleat en cada canvi de torn.
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Espais comuns: Màquina del cafè
Restarà tancada



Espais comuns: Ascensor - Es recomana no utilitzar-lo.

Avaluació del risc

Exposició de baix risc

Mesures de protecció

Mampares

---

Distància de seguretat

Si. Us individual. Preferentment persones
amb dificultat de mobilitat

Gel hidroalcohòlic

Si

Mascaretes

---

Altres:

Rètol rentat de mans abans i després de
prémer els botons.



Espais comuns: màquina de fitxar

Es recomanen altres sistemes alternatius al digital. El personal fitxarà per l’etempo des del seu
ordinador
Avaluació del risc

Exposició de baix risc

Mesures de protecció

Mampares

---

Distància de seguretat

Si

Gel hidroalcohòlic

Si

Mascaretes

---

Altres:

Rètol rentat de mans abans i després de
prémer els botons.
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Habitatge i registre

Avaluació del risc

Exposició de baix risc- Aquest espai compta amb atenció al públic

Mesures de protecció

Mampares

10 (entre habitatge i registre)

Distància de seguretat

Si. Bandes a terra

Gel hidroalcohòlic

Si.

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:

Rètols informatius pels usuaris
Caixes de mocadors paper
Paperera amb tapa i pedal
Producte desinfectant de superfícies



Control de visites:
◦ Els usuaris hauran de seguir els protocols de la cita prèvia esmentat. Hauran de mantenir
una distància de seguretat de 2m entre ells, indicada amb bandes a terra. Han de portar
mascareta



No compartir material d’oficina



Rentar-se les mans sovint amb gel hidroalcohòlic o amb aigua i sabó



Espais comunitaris – lavabos

Avaluació del risc

Exposició de baix risc

Mesures de protecció

Mampares

No

Distància de seguretat

Si. Us individual

Gel hidroalcohòlic

No cal si disposa de dispensador de sabó

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:

Rètols informatius pels usuaris
Caixes de mocadors paper
Paperera amb tapa i pedal
Producte desinfectant de superfícies
Tovalloles d’un sol ús



El personal extern al CCAE no podrà utilitzar els serveis .



Rentar-se bé les mans abans i després d’anar al lavabo
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Espais polivalents: Aula de formació i Sala de Plens. Es pot fer servir aquest espai per fer
visites amb famílies, formació obligatòria pels plans d’ocupació, videoconferències...

Avaluació del risc

Exposició de baix risc

Mesures de protecció

Mampares

---

Distància de seguretat

Si.

Gel hidroalcohòlic

Si.

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:

Rètol rentat de mans abans i després de
prémer els botons.

PRIMER PIS



Espai comunitari planta noble – sala d’espera. Es pot fer servir per fer reunions de dues
persones, amb distància de seguretat, per atendre consultes o peticions dels propis
treballadors.

Avaluació del risc

Exposició de baix risc

Mesures de protecció

Mampares

No

Distància de seguretat

Si.

Gel hidroalcohòlic

Si.

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:

Rètols informatius pels usuaris
Caixes de mocadors paper
Paperera amb tapa i pedal
Producte desinfectant de superfícies
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Espais comunitaris – lavabos: rentat de mans abans i després d’anar-hi. Cal rètol informatiu

Avaluació del risc

Exposició de baix risc

Mesures de protecció

Mampares

No

Distància de seguretat

Si. Us individual

Gel hidroalcohòlic

No cal si disposa de dispensador de sabó

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:

Rètols informatius pels usuaris
Caixes de mocadors paper
Paperera amb tapa i pedal
Producte desinfectant de superfícies
Tovalloles d’un sol ús



Espais comunitaris – Biblioteca

Avaluació del risc

Exposició de baix risc

Mesures de protecció

Mampares

No

Distància de seguretat

Si. Us individual

Gel hidroalcohòlic

Si

Mascaretes

No

Altres:

Rètols informatius pels usuaris
Caixes de mocadors paper
Producte desinfectant de superfícies



Tresoreria – Intervenció

Avaluació del risc

Baixa probabilitat d’exposició

Mesures de protecció

Mampares

2

Distància de seguretat

Si. Bandes a terra

Gel hidroalcohòlic

Si.

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:

Caixes de mocadors paper
Paperera amb tapa I pedal
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Presidència

Avaluació del risc

Baixa probabilitat d’exposició

Persones sensibles
Mesures de protecció



Mampares

No

Distància de seguretat

Si.

Gel hidroalcohòlic

Si.

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:

Rètols informatius pels usuaris
Caixes de mocadors paper
Paperera amb tapa i pedal
Producte desinfectant de superficies

«Menjador» Secretaria i RRHH

Avaluació del risc

Baixa probabilitat d’exposició

Mesures de protecció

Mampares

Si, 2, entre les taules de treball

Distància de seguretat

Si.

Gel hidroalcohòlic

Si.

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:

Rètols informatius pels usuaris
Caixes de mocadors paper
Paperera amb tapa i pedal
Producte desinfectant de superficies



Despatxos RRHH i Gerència

Avaluació del risc

Baixa probabilitat d’exposició

Mesures de protecció

Mampares

No

Distància de seguretat

Si.

Gel hidroalcohòlic

Si.

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:

Caixes de mocadors paper
Paperera amb tapa i pedal
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Despatxos Secretaria

Avaluació del risc

Baixa probabilitat d’exposició

Mesures de protecció

Mampares

1

Distància de seguretat

Si.

Gel hidroalcohòlic

Si.

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:

Caixes de mocadors paper
Paperera amb tapa i pedal



Noves Tecnologies (informàtica)

Avaluació del risc

Baixa probabilitat d’exposició

Mesures de protecció

Mampares

1

Distància de seguretat

Si

Gel hidroalcohòlic

Si.

Mascaretes

Si. Indispensables

Altres:

Guants
Caixes de mocadors paper
Paperera amb tapa i pedal
Producte desinfectant de superfícies

- Cal un procediment per rebre ordinadors i altres material de les persones treballadores
• Definir un espai destinat a on es pugui dipositar material per revisar, i que es pugui recollir un
cop netejat pels serveis de neteja de la casa. Preferiblement aquest espai hauria d’estar prop
del nostre despatx.
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SEGON PIS


Espais comunitaris: cuina.

Aquests espais romandran tancats, llevat que calgui utilitzar-los per a visites



Espais comunitaris – lavabos: rentat de mans abans i després d’anar-hi.

Avaluació del risc

Exposició de baix risc

Mesures de protecció

Mampares

No

Distància de seguretat

Si. Us individual

Gel hidroalcohòlic

No cal si disposa de dispensador de sabó

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:

Rètols informatius pels usuaris
Paperera amb tapa i pedal
Producte desinfectant de superfícies
Tovalloles d’un sol ús



Cultura i ensenyament:

Avaluació del risc

Exposició de baix risc

Mesures de protecció

Mampares

3

Distància de seguretat

Si

Gel hidroalcohòlic

Si

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:

Rètols informatius pels usuaris
Caixes de mocadors paper
Paperera amb tapa i pedal
Producte desinfectant de superfícies
Tovalloles d’un sol ús
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Benestar

Avaluació del risc

Baixa exposició al risc - Aquest espai compta amb atenció al públic

Mesures de protecció

Mampares

57

Distància de seguretat

Si

Gel hidroalcohòlic

Si

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:

Rètols informatius pels usuaris
Caixes de mocadors paper
Paperera amb tapa i pedal
Producte desinfectant de superfícies
Tovalloles d’un sol ús
Pantalles protectores
Bates protectores

TERCER PIS



Espais comunitaris – lavabos: rentat de mans abans i després d’anar-hi.

Avaluació del risc

Exposició de baix risc

Mesures de protecció

Mampares

No

Distància de seguretat

Si. Us individual

Gel hidroalcohòlic

No cal si disposa de dispensador de sabó

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:

Rètols informatius pels usuaris
Caixes de mocadors paper
Paperera amb tapa i pedal. Ja n’hi ha una
Producte desinfectant de superfícies
Tovalloles d’un sol ús
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Espai comunitari – recepció Consum. Es prioritzarà realitzar les visites en algun espai de la
planta baixa

Avaluació del risc

Baixa exposició al risc

Mesures de protecció

Mampares

2

Distància de seguretat

Si

Gel hidroalcohòlic

Si

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:

Rètols informatius pels usuaris
Caixes de mocadors paper
Paperera amb tapa i pedal
Producte desinfectant de superfícies
Tovalloles d’un sol ús



Visites d’usuaris amb cita prèvia i com a últim recurs. L’atenció al públic es prioritzarà en la
planta baixa del Consell, prèvia reserva de sala / taula.



Despatx Protecció Civil

Avaluació del risc

Baixa exposició al risc

Mesures de protecció

Mampares

No

Distància de seguretat

Si

Gel hidroalcohòlic

No

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:


Despatx ADRINOC

Avaluació del risc

Baixa exposició al risc

Mesures de protecció

Mampares

No

Distància de seguretat

Si

Gel hidroalcohòlic

No

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:
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Despatx Consum Es prioritzarà fer les visites en algun espai de la planta baixa. Definir i
organitzar uns dies i unes hores per coordinar la disponibilitat

Avaluació del risc

Baixa exposició al risc – Aquest espai compta amb atenció al
públic

Mesures de protecció

Mampares

1

Distància de seguretat

Si

Gel hidroalcohòlic

Si

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:



Serveis Tècnics

Avaluació del risc

Baixa exposició al risc

Mesures de protecció

Mampares

2

Distància de seguretat

Si

Gel hidroalcohòlic

Si

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:

Caixes de mocadors paper
Paperera amb tapa i pedal
Producte desinfectant de superficies
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7.2 – OFICINES DE MEDI AMBIENT
Carrer Sant Llàtzer
Cal tenir especial cura en evitar el contagi en
 Picar el timbre per entrar
 Pom de la porta d’entrada
 Baranes de l’escala
 Màquina de fitxar
TOTES les persones treballadores que entrin a l’oficina s’hauran de rentar les mans amb gel
hidroalcohòlic abans de començar a treballar.



Espais comunitaris – lavabos: rentat de mans abans i després d’anar-hi.

Avaluació del risc

Exposició de baix risc

Mesures de protecció

Mampares

No

Distància de seguretat

Si. Us individual

Gel hidroalcohòlic

No cal si disposa de dispensador de sabó

Mascaretes

--

Altres:

Rètols informatius pels usuaris
Caixes de mocadors paper
Paperera amb tapa i pedal
Producte desinfectant de superfícies
Tovalloles d’un sol ús



Espais comunitaris: zona menjar. Restarà tancat (fer ús individual amb mesures de
protecció)

Avaluació del risc

Exposició de baix risc

Mesures de protecció

Mampares

No

Distància de seguretat

Si. Us individual

Gel hidroalcohòlic

Si

Mascaretes

--

Altres:

Rètols informatius pels usuaris
Caixes de mocadors paper
Paperera amb tapa i pedal
Producte desinfectant de superfícies
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Espais comunitaris: sala de reunions

Avaluació del risc

Exposició de baix risc

Mesures de protecció

Mampares

No

Distància de seguretat

Si. Us individual

Gel hidroalcohòlic

Si

Mascaretes

Si

Altres:

Rètols informatius pels usuaris
Caixes de mocadors paper
Paperera amb tapa i pedal
Producte desinfectant de superfícies



Zones de treball amb més d’una persona (dues sales)

Avaluació del risc

Baixa exposició al risc

Mesures de protecció

Mampares

Si

Distància de seguretat

Si

Gel hidroalcohòlic

Si

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:

Caixes de mocadors paper
Paperera amb tapa i pedal
Producte desinfectant de superficies



Despatxos individuals

Avaluació del risc

Baixa exposició al risc

Mesures de protecció

Mampares

No

Distància de seguretat

Si

Gel hidroalcohòlic

No

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:
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6.3 – CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS
Pedret i Marzà



Recepció - Basculistes

Avaluació del risc

Baixa exposició al risc

Mesures de protecció

Mampares

No

Distància de seguretat

Si

Gel hidroalcohòlic

Si

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:



Espais comunitaris – lavabos: rentat de mans abans i després d’anar-hi.

Avaluació del risc

Exposició de baix risc

Mesures de protecció

Mampares

No

Distància de seguretat

Si. Us individual

Gel hidroalcohòlic

No cal si disposa de dispensador de sabó

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:

Rètols informatius pels usuaris
Caixes de mocadors paper
Paperera amb tapa i pedal
Producte desinfectant de superfícies
Tovalloles d’un sol ús



Despatxos individuals

Avaluació del risc

Baixa exposició al risc

Mesures de protecció

Mampares

No

Distància de seguretat

Si

Gel hidroalcohòlic

No

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:
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6.4- OFICINA DE PROMOCIÓ I TURISME
Carrer Clerc i Nicolau


Recepció

Avaluació del risc

Exposició de baix risc - Aquest espai compta amb atenció al públic

Mesures de protecció

Mampares

Si

Distància de seguretat

Si. Bandes a terra

Gel hidroalcohòlic

Si.

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:

Guants
Caixes de mocadors paper
Paperera amb tapa i pedal
Producte desinfectant de superfícies



TOTES les persones que entrin a l’edifici s’hauran de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic.
El personal de recepció els indicaran com fer-ho



Espai limitat a una visita / usuari. Es verificarà el destí de tots els visitants i l’hora concertada



Els visitants hauran de portar mascareta quan no es pugi garantir la distància de seguretat



Han de recomanar fer servir les escales evitant tocar les baranes.



Espais comunitaris – lavabos: rentat de mans abans i després d’anar-hi.

Avaluació del risc

Exposició de baix risc

Mesures de protecció

Mampares

No

Distància de seguretat

Si. Us individual

Gel hidroalcohòlic

No cal si disposa de dispensador de sabó

Mascaretes

--

Altres:

Rètols informatius pels usuaris
Caixes de mocadors paper
Paperera amb tapa i pedal
Producte desinfectant de superfícies
Tovalloles d’un sol ús
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Espais comunitaris: sala de reunions

Avaluació del risc

Exposició de baix risc

Mesures de protecció

Mampares

No

Distància de seguretat

Si. Us individual

Gel hidroalcohòlic

Si

Mascaretes

Si

Altres:

Rètols informatius pels usuaris
Caixes de mocadors paper
Paperera amb tapa i pedal
Producte desinfectant de superficies



Espais comunitaris: zona menjar. Restarà tancat (fer ús individual amb les mesures de
protecció establertes)

Avaluació del risc

Exposició de baix risc

Mesures de protecció

Mampares

No

Distància de seguretat

Si. Us individual

Gel hidroalcohòlic

Si

Mascaretes

--

Altres:

Rètols informatius pels usuaris
Caixes de mocadors paper
Paperera amb tapa i pedal
Producte desinfectant de superficies



Zones de treball amb 7-8 persones

Es recomanar mantenir els torns de treball si no es pot assegurar la distància de seguretat
Avaluació del risc

Baixa exposició al risc

Mesures de protecció

Mampares

Si

Distància de seguretat

Si

Gel hidroalcohòlic

Si

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:

Caixes de mocadors paper
Paperera amb tapa i pedal
Producte desinfectant de superfícies
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Despatxos individuals

Aquests despatxos no disposen de ventilació.
Avaluació del risc

Baixa exposició al risc

Mesures de protecció

Mampares

No

Distància de seguretat

Si

Gel hidroalcohòlic

No

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:



Club de feina. El Club de feina es traslladarà a la planta baixa de la seu central del Consell
Comarcal

6.5 – OFICINA DE JOVENTUT
Planta Baixa:


Recepció – Atenció al públic

Avaluació del risc

Exposició de baix risc

Mesures de protecció

Mampares

Si

Distància de seguretat

Si. Bandes o petjades a terra

Gel hidroalcohòlic

Si.

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:

1 Caixes de mocadors paper
1 Paperera amb tapa i pedal
1 Producte desinfectant de superfícies
1 Rètol informatiu visitants

•

Es prioritzarà l’atenció al públic en planta baixa.

•

TOTES les persones que entrin a l’edifici s’hauran de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic.
El personal de recepció facilitarà el gel hidroalcohòlic necessari a cada persona



El públic haurà de portar mascareta durant tota la seva presència a l’edifici
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Cal netejar l'àrea de treball usada per un empleat en cada canvi de torn.



Espais comuns: màquina de fitxar - Es recomanen altres sistemes alternatius al digital. Si
s’ha acorda, el personal pot fitxar per l’etempo des del seu ordinador



Espais comuns: Màquina del cafè – Restarà tancada



Espais comunitaris – lavabos: rentat de mans abans i després d’anar-hi. Cal rètol informatiu
Només seran d’us per al persona, restaran tancats al públic.

Avaluació del risc

Exposició de baix risc

Mesures de protecció

Mampares

No

Distància de seguretat

Si. Us individual

Gel hidroalcohòlic

No cal si disposa de dispensador de sabó

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:

Rètols informatius pels usuaris
Caixes de mocadors paper
1 Paperera amb tapa i pedal
Producte desinfectant de superficies
Tovalloles d’un sol ús



Despatx individual

Avaluació del risc

Baixa exposició al risc

Mesures de protecció

Mampares

No

Distància de seguretat

Si

Gel hidroalcohòlic

No

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:
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Zones de treball amb 3 persones

Avaluació del risc

Baixa exposició al risc

Mesures de protecció

Mampares

Si

Distància de seguretat

Si

Gel hidroalcohòlic

Si

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:

3 Caixes de mocadors paper
1 Paperera amb tapa i pedal
1 Producte desinfectant de superficies



Espais polivalents: Espai de dinamització juvenil Es pot fer servir aquest espai per fer
visites amb famílies, formació obligatòria pels plans d’ocupació, videoconferències...

Avaluació del risc

Exposició de baix risc

Mesures de protecció

Mampares

---

Distància de seguretat

Si. Marques en la sala d’espera

Gel hidroalcohòlic

Si.

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:

Rètol rentat de mans abans i després de
prémer els botons.

•

Les reunions d'àrea es faran per videoconferència. Si han de ser presencials, cal mantenir la
distància de seguretat i els participants han de dur mascareta.

•

Lloc d'espera de la gent que va al Servei de Treball Jove, amb distància de seguretat

•

Jocs de taula, ordinadors d'autoconsulta, sofàs, futbolí, ... Es recomana tancar-los. Es
recomana no permetre que els usuaris els facin servir

27

PLA D'ACTUACIÓ PER A LA REINCORPORACIÓ A L'ACTIVITAT POST COVID-19.
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ

Primer pis


Espais polivalents: Sala de formació Es pot fer servir aquest espai per fer visites amb
famílies, formació obligatòria pels plans d’ocupació, videoconferències...

Avaluació del risc

Exposició de baix risc

Mesures de protecció

Mampares

---

Distància de seguretat

Si. Marques

Gel hidroalcohòlic

Si.

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:

Rètol



Despatx Centre de Noves oportunitats. - Zona de treball amb 2 persones

Avaluació del risc

Baixa exposició al risc

Mesures de protecció

Mampares

Si

Distància de seguretat

Si

Gel hidroalcohòlic

Si

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:

2 Caixes de mocadors paper
1 Paperera amb tapa i pedal
1 Producte desinfectant de superficies



Despatx Tècniques compartides de Joventut. - Zona de treball amb 5 – 6 persones

Avaluació del risc

Baixa exposició al risc

Mesures de protecció

Mampares

Si

Distància de seguretat

Si

Gel hidroalcohòlic

Si

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:

2 Caixes de mocadors paper
1 Paperera amb tapa i pedal
1 Producte desinfectant de superficies
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•

Despatx conseller comarcal. No s'utilitza diàriament.

Avaluació del risc

Baixa probabilitat d’exposició

Mesures de protecció

Mampares

No

Distància de seguretat

Si.

Gel hidroalcohòlic

Si

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:

Rètols informatius pels usuaris



Despatx Consell Esportiu. Zona de treball amb 3 persones externes treballant al Consell.

Avaluació del risc

Baixa exposició al risc

Mesures de protecció

Mampares

Si

Distància de seguretat

Si

Gel hidroalcohòlic

Si

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:

3 Caixes de mocadors paper
1 Paperera amb tapa i pedal
1 Producte desinfectant de superficies



Espais polivalents: aula d’estudi . Capacitat 8 persones. Es recomana tancar-la

Avaluació del risc

Exposició de baix risc

Mesures de protecció

Mampares

---

Distància de seguretat

Si. Marques

Gel hidroalcohòlic

Si.

Mascaretes

Si, si no es pot mantenir la distància de
seguretat

Altres:

Rètol
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PLA D'ACTUACIÓ PER A LA REINCORPORACIÓ A L'ACTIVITAT POST COVID-19.
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ

Planta soterrani

•

Magatzem – Designar una persona encarregada. Portar guants

•

Es recomana mantenir tancats els següents espais:
◦ Menjador
◦ Sala Espai Creatiu,
◦ Espai per practicar les arts escèniques
◦ Buc d'assaig
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