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1. INTRODUCCIÓ
El SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus que pot afectar les persones. Es
transmet principalment per les gotes respiratòries i pel contacte directe amb les
secrecions respiratòries que es generen amb la tos o l’esternut d’una persona malalta.
Les persones poden contraure la malaltia Covid-19 si toquen els objectes o les
superfícies on han caigut aquestes gotetes i després es toquen els ulls, el nas o la boca,
o si inhalen les gotes per proximitat amb la persona infectada. La transmissió per l’aire
a distàncies més grans de 2 metres sembla poc probable. Té un període d’incubació
d’entre 2 i 14 dies.
La finalitat d’aquest informe es proposar un conjunt de mesures de prevenció i protecció
a l’exposició al coronavirus SARS-CoV-2 del personal que ha de desenvolupar
habitualment la seva feina al Districte Administratiu. Per a la seva redacció s’han utilitzat
les diferents guies que han publicat les autoritats sanitàries, les Recomanacions per a
empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es
puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2 publicades pel Consell de
Relacions Laborals de Catalunya el 12 d’abril del 2020, i la Instrucció 4/2020, de 7 de
maig, sobre les mesures de prevenció i seguretat que s’han d’aplicar al personal al
servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus
SARS-CoV-2 de la Secretaria d’Administració i Funció Pública. Aquest document s’anirà
actualitzant sempre que les autoritats sanitàries i la Secretaria d’Administració i Funció
Pública publiquin noves mesures.
Les mesures d’aquest informe són complementàries a les determinades pel Pla d’Acció
de la Direcció General d’Acció Ciutadana, i a les que especifiquin els Plans de
Contingència i Reincorporació Progressiva de cada Departament.

2. MESURES APLICADES AMB CARÀCTER PREVI A LA REINCORPORACIÓ
GENERAL DEL PERSONAL AL DISTRICTE ADMINISTRATIU
La modalitat de prestació de serveis preferent és el teletreball, en un primer període, la
durada del qual s’establirà d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries i en
funció de l’evolució de la pandèmia. En el cas de les activitats presencials, s’han
d’adoptar les següents mesures preventives:
a) La unitat de prevenció de Gerència del Districte Administratiu modifica les avaluacions
de riscos per incorporar el risc d’una possible exposició al SARS-CoV-2, incloent totes
les indicacions de les autoritats sanitàries en les mesures preventives.
c) Cal que el personal que pertanyi a grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha
establert l’autoritat sanitària (actualment: persones amb diabetis, malaltia
cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar
crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu,
embarassades i més grans de 60 anys) sigui objecte, amb caràcter previ a la seva
reincorporació, de les actuacions previstes a les guies publicades pel Departament de
Salut. Es farà tal i com descriu el punt 3.2. d’aquest document.
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d) El Pla de Contingència i Reincorporació Progressiva del Departament de la
Vicepresidència, Economia i Hisenda recull els processos essencials i determina quin
serà l’equip presencial necessari de treballadors i treballadores en el període de
desconfinament.
e) Cal establir mesures organitzatives, tècniques, d’higiene personal, de necessitats
d’equips de protecció individual, de neteja i desinfecció, de coordinació d’activitats
empresarials i de transport en previsió a la futura reincorporació presencial al lloc de
treball del Districte Administratiu. fer adaptacions als espais i instal·lacions del Districte
Administratiu per tal de complir les recomanacions de la Instrucció 4/2020, en previsió
a la futura reincorporació presencial al lloc de treball, i de les guies sanitàries publicades.
Aquestes mesures estan descrites en els punts següents.

3. MESURES DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT
3.1

Identificació i avaluació de treballadors especialment vulnerables
(sensibles)

En el cas de les activitats presencials, s’ha d’aplicar el que la Guia d’actuació i
col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de
COVID-19 del Departament de Salut indica en el punt 3.3:
El SPRL (Servei de Prevenció de Riscos Laborals) ha d’avaluar la presència de personal
amb condicions d’especial vulnerabilitat en relació amb la infecció de coronavirus SARSCoV-2 i determinar les mesures de prevenció, adaptació i protecció que siguin
necessàries, incloent-hi la possible reubicació en un altre lloc de treball.
Grups vulnerables: persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió,
malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica,
immunodeficiència, càncer, embaràs i majors de 60 anys, seguint l’estat de
coneixements actuals i el principi de precaució.
La decisió final ha de ser fruit d’una avaluació individual que tingui en compte l’estat
de salut de la persona, així com les condicions de treball i tasques a realitzar.
En cas de ser considerada personal especialment sensible, es proposarà l’adaptació del
lloc de treball, aplicació de determinades mesures de mobilitat o, en cas que no sigui
possible, l’informe proposta d’incapacitat temporal. Dins d’aquests col·lectius es
considerarà inclòs el personal del programa DIL, d’integració laboral de persones amb
discapacitat intel·lectual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
El Servei de Prevenció del DVEH ha elaborat la Guia d’actuació i col·laboració del SPRL
del DVEH per fer front a la pandèmia del COVID-19, el personal de Gerència queda
inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Guia.

3.2

Comunicació de simptomatologia o contacte estret

No s’ha d’accedir al centre de treball si es mostra simptomatologia compatible amb
Covid-19 (febre, tos, sensació de falta d’aire, malestar general). Si la simptomatologia
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es presenta en el lloc de treball, el treballador s’haurà de posar una mascareta
quirúrgica i abandonar el lloc de treball donant avís al comandament directe. El
comandament haurà d’avisar al seu servei de prevenció i a la unitat de prevenció de
gerència.
Tampoc es podrà accedir al centre de treball si s’ha estat en contacte estret amb una
persona que sigui un cas probable o confirmat, o s’ha compartit espai sense guardar la
distància interpersonal amb una persona afectada per la Covid-19, encara que no es
tinguin símptomes, durant almenys 14 dies. Es considera contacte estret:
•

•

Qualsevol persona que hagi proporcionat cures a un cas probable o confirmat
mentre que el cas presentava símptomes: treballadors sanitaris que no han
utilitzat mesures de protecció adequades, membres familiars o persones que
tinguin un altre tipus de contacte físic similar.
Convivents, familiars o qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que
un cas probable o confirmat mentre que el cas presentava símptomes a una
distància < 2 metres durant un temps d’almenys 15 minuts.

Si els serveis de prevenció dels diferents Departaments del Districte Administratiu i de
les empreses externes tenen coneixement d’algun cas confirmat, probable o possible
d’un treballador que desenvolupi la seva feina al Districte, ho han de comunicar a la
unitat de prevenció de gerència.
Si algun treballador de l’edifici ha estat en contacte estret amb una persona que sigui
un cas probable o confirmat, ho ha de comunicar al seu servei de prevenció i a la unitat
de prevenció de gerència.

4. MESURES D’HIGIENE PERSONAL
Caldrà incrementar les mesures i hàbits higiènics generals per evitar la dispersió i el
contagi pel coronavirus:
a) S’ha d’evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca
b) Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús i tirar-lo tot seguit a un cubell
amb tapa d’accionament amb pedal, o amb la cara interna del colze si no
disposeu de mocadors en el moment d’estossegar o esternudar i rentar-se les
mans de seguida.
c) Rentar-se les mans amb aigua i sabó de forma freqüent i sempre abans d’accedir
i abandonar el lloc de treball. El rentat durarà, com a mínim, 20 segons i es farà,
en tot cas:
- Després d’anar al WC.
- Després de tossir, esternudar o mocar-se.
- Abans de menjar.
- Abans de començar a manipular aliments.
- Després de manipular deixalles o escombraries.
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- Després d’embrutar-se les mans.
Es col·locaran cartells als lavabos com a recordatori per al rentat de mans.

d) El personal que porti guants haurà de rentar-se les mans abans de posar-se’ls i
immediatament després de treure’ls.
e) Tan important com el rentat de mans és eixugar-les. En aquest sentit, és més
eficaç la tovallola de paper d’un sol ús que els sistemes que utilitzen aire.
f)

El gel hidroalcohòlic no substitueix el rentat de mans. En aquells casos en que
no es tingui accés a aigua i sabó, es netejaran les mans amb gel hidroalcohòlic
seguint la mateixa tècnica que pel rentat de mans.

g) Quan s’utilitzi el WC, baixar la tapa abans de tirar de la cadena, per tal d’evitar
la contaminació oral-fecal.

5. EQUIPS DE PROTECCIÓ
Si la valoració del risc per infecció per SARS-CoV2 indica la necessitat d’utilitzar equips
de protecció individual front el risc de contagi per coronavirus, caldrà garantir la seva
distribució i que els treballadors i treballadores estan correctament formats i informats
sobre el seu ús.
Cal disposar de mascaretes de protecció respiratòria per ser utilitzades en les situacions
previstes a les avaluacions de riscos i, amb caràcter general:
•
•
•
•
•

Als llocs de treball amb espais compartits (especialment superfícies diàfanes de
treball).
Quan pugui ser més difícil el compliment estricte i permanent de les distàncies
de seguretat mínimes establertes.
En llocs d’atenció al públic.
En el cas de determinats col·lectius en què la distància de seguretat pugui estar
compromesa
En el transport públic col·lectiu.

Al Districte Administratiu es requereix la mascareta quirúrgica en els següents casos:
•
•

Per a la circulació en l’interior de l’edifici, ja que no es pot garantir la distància de
seguretat de 2 metres.
Personal que fa atenció al públic (recepció, OAC, Seguretat)

A les entrades del complex es lliuraran les mascaretes quirúrgiques a tots els
treballadors. Hi haurà cartells informatius on es recorda la seva correcta utilització.
Respecte als equips de protecció individual que s’han de proporcionar als treballadors
són els següents:
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•

Mascaretes FFP2:
- En cas de recepció i atenció al públic, només s’han d’utilitzar si en algun
moment no es pot utilitzar la mampara de separació entre aquest personal
i els usuaris.
- Si els conductors dels vehicles han d’anar acompanyats, també utilitzaran
aquest tipus de protecció.
- El personal d’arxiu les han d’utilitzar per a les feines de distribució de les
caixes al dipòsit d’arxiu amb l’empresa de trasllat.
- Estan a disposició del personal subaltern en funció de les tasques que
hagin d’executar en cada moment, prèvia consulta a la unitat de prevenció
de riscos de Gerència.

•

Guants:
- Els han d’utilitzar el personal de recepció i atenció al públic, conductors de
vehicles, recepció de material, arxiu, subalterns.
- Els guants han de ser d’un sol ús.

La mascareta quirúrgica és d’un sol ús i la seva durada no ha d’excedir la d’una jornada
laboral si s’utilitza durant tota la jornada.
La mascareta FFP2 d’un sol ús té una durada de vuit hores si s’utilitza durant tota la
jornada.
Tot el personal de Gerència rebrà, prèvia a la seva reincorporació una formació sobre
l’ús dels equips de protecció individual.

6. MESURES ORGANITZATIVES

Entre les mesures a considerar, mentre es mantinguin les recomanacions de les
autoritats sanitàries de distanciació social, s’inclouen:
a) Les directrius que marca la Instrucció 5/2020, que es materialitzaran en el Pla de
contingència i reincorporació progressiva dels diferents Departaments.
b) Cal organitzar l’activitat essencial en equips de treball separats per evitar que
una possible afectació del virus provoqui aïllament de tot el personal essencial
per ser considerat contacte.
c) La incorporació de les persones treballadores especialment sensibles ha d’estar
vinculada a les indicacions del servei de prevenció i una vegada s’hagin adoptat
les mesures preventives raonables.
d) Garantir que el personal treballador conegui els protocols i els nous
procediments i mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi. Per a aquesta
finalitat s’ha elaborat una formació a distància prèvia a la reincorporació del
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personal, a més de l’elaboració i distribució de material informatiu a la cartelleria
digital del Districte Administratiu i a la intranet.
e) Els responsables de cada unitat han d’establir horaris i torns especials per reduir
el nombre de persones treballadores presents al mateix temps, en base als
plànols de distribució de les taules per tal de complir la distància de 2 metres.
f)

Flexibilitzar els horaris.

7. MESURES PER GARANTIR LA SEGURETAT EN EL TRANSPORT I LA
MOBILITAT DEL PERSONAL
S’impulsaran i facilitaran les mesures preventives següents pel que fa a la mobilitat de
personal:
a) Cal informar al personal, en particular, de les mesures de seguretat en el
transport públic col·lectiu i prioritzar el desplaçament a peu, en bicicleta o patinet,
en vehicle particular, en vehicles per a dues persones, sempre que es pugui
mantenir la distància de seguretat (conductor i segon ocupant al seient del
darrere, en diagonal amb el conductor). Tant en el transport públic col·lectiu com
si es facilita un transport privat col·lectiu a les persones treballadores, cal
procurar limitar l’ocupació a 1/3 i mantenir una distància mínima de dos metres.
b) S’establiran els horaris de la llançadora en funció de la flexibilització que s’hagi
fet d’entrada o sortida de personal. Es valorarà l’ampliació de freqüència de
vehicles.
c) L’aforament de les llançadores es limitarà com a mínim a 1/3 de l’ocupació real.
S’exigirà la utilització de mascareta quirúrgica per a l’accés a la llançadora, i
durant tot el trajecte.
d) Quan s’utilitzi vehicle particular cal viatjar en solitari, mantenint mesures
higièniques abans d’accedir al vehicle i també en baixar (neteja de manetes,
volant, palanca de canvi, neteja de mans, etc.). Poden desplaçar-se dues
persones en el mateix vehicle particular si desenvolupen l’activitat laboral al
mateix centre de treball i sempre respectant la mesura d’un ocupant per filera de
seients i situats a la distància màxima (en diagonal una de l’altra).
e) Cal evitar desplaçaments innecessaris i programar les reunions, les sessions
formatives, les jornades, els seminaris i d’altres activitats de manera telemàtica.
f)

Cal prohibir les visites externes no relacionades amb la feina.
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8. MESURES TÈCNIQUES EN ELS LLOCS DE TREBALL
L’edifici del DA està construït en gran part amb acabats amb materials d’origen natural
o reciclats (fusta, teixit, pedra), que per la seva naturalesa porosa afavoreixen la més
ràpida inactivació del virus, front a superfícies com plàstics, metall i vidre.
Entre altres, el paviment desenvolupa un paper clau a l’hora d’aportar beneficis, com
una millor qualitat de l’aire, control acústic, confort i reflexió lumínica. La moqueta actua
com un imant, amb un efecte d’atracció de les partícules de pols fina que hi ha a l’aire, i
per tant ajuda a netejar l’aire i retenir la pols.
Aquests materials respecten la salut de les persones i el medi ambient. En un moment
com l’actual en el que les mesures preventives són tan importants, aquests materials
afavoreixen la neteja i qualitat de l’aire en els espais de les oficines, com s’ha previst en
el disseny d’espais sostenibles del Districte Administratiu.

8.1

Àrees d’atenció al públic

A cada àrea d’atenció al públic es crearan dos equips diferents de persones que han de
treballar per setmanes senceres alternativament.
Les visites i la ciutadania només poden accedir a un únic espai d’atenció al públic o
espai de reunions, i no poden accedir a la resta d’espais de l’edifici.

8.1.1

Oficina d’atenció ciutadana
A l’OAC del Districte Administratiu són d’aplicació les mesures específiques
previstes al Pla d’Acció de la Direcció General d’Atenció Ciutadana del
Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda.
Les mesures concretes a aplicar són les següents:
• A l’entrada de l’OAC ha d’haver repartiment de mascaretes per a tot el ciutadà
que no en porti i solució hidroalcohòlica. Es disposa d’un cubell amb tapa per
a la possible disposició de guants i mascaretes utilitzats.
• Es col·loca una pantalla informativa on es vagin repetint les mesures de
prevenció que la ciutadania que entri a l’OAC hagi de conèixer.
• A l’entrada de l’OAC es faran les següents tasques:
-

Informar al ciutadà que només es pot accedir amb cita prèvia i amb
un temps determinat d’antelació.
Lliurar una mascareta als ciutadans que no en portin, així com
controlar que tots els usuaris es desinfectin les mans amb solucions
hidroalcohòliques.
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•

•

•

•

A la sala d’espera només es poden utilitzar els bancs de fusta amb una
separació entre seients de 2 metres i les cadires existents. La resta de cadires,
butaques queden inutilitzades. Tampoc es poden utilitzar els llocs
d’autoservei, l’espai vagó ni les sales d’atenció individual.
A recepció, s’ocupen dos dels llocs possibles, separats entre ells més de 2
metres. Entre els treballadors i els usuaris s’instal·len mampares per establir
una separació física entre ells.
De les 20 taules d’atenció al ciutadà, en un inici s’habiliten 10, de forma
alterna. 9 per informadors i 1 per registre. Cada treballador ocupa sempre la
mateixa taula.
Davant de cada lloc de treball es col·loca una mampara de metacrilat per
establir una separació física amb l’usuari. Aquesta mampara té un forat per
on entra i surt una safata per deixar la documentació en cas que sigui
necessari.
10

8.1.2

Recepcions d’entrada
A les recepcions del Districte Administratiu, on també hi ha atenció al públic,
s’aplicaran les següents mesures:
• Marcar els espais de treball amb senyalització garantint que entre cada lloc
de treball hi ha dos metres.
• Evitar compartir material entre les diferents persones que ocupin la recepció
simultàniament. Quan hi hagi canvi de torn, s’haurà de desinfectar la
superfície de treball.
• Instal·lar mampares de metacrilat amb finestra de petites dimensions, per
establir una separació física entre els treballadors de recepció i el públic.
• Senyalitzar les distàncies de seguretat que han de mantenir les persones que
esperen per ser ateses.
• A l'escàner, l’empresa de seguretat ens oferirà un sistema per tal que els
paquets, bosses i motxilles no es contaminin.

8.1.3

Sales de reunions grans
En l’espai reservat per fer les entrevistes al personal de CIRE, es posaran
mampares a cadascuna de les taules com indica la imatge per tal que l’entrevistat
i l’entrevistador estiguin separats físicament.
Els entrevistats acudiran amb cita prèvia a través de l’OAC.

8.2

Espais de treball tècnic i administratiu
a) Cal garantir la ventilació adequada dels locals, que ha de ser natural quan sigui
possible, abans i, especialment, després de la jornada laboral.
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•

En el cas dels sistemes de ventilació o climatització, cal aconseguir una
ventilació general forçada, que proporcioni una renovació d’aire del 100%,
sense recirculació. Sempre que sigui possible, s’haurà de garantir la
humidificació dels espais.
S’augmentarà la renovació d’aire dins dels límits que permeti el sistema de
clima, la freqüència de renovació de filtres i millorar els filtres existents. S’està
investigant tipologies de filtres que puguin oferir alguna prestació més
respecte al Covid-19.
Durant les nits i caps de setmana es recomana que es mantingui encesa la
ventilació però funcionant a menys velocitat o, si això no és possible, que
l’encesa i apagada dels sistemes es realitzi dues hores abans de l’entrada
de persones i dues hores després de la sortida.

•

•

b) Reduir el contacte interpersonal (acotar i senyalitzar espais, barreres de
separació físiques, redistribució i separació de taules i mobiliari, etc.), garantint
una separació de 2 metres incloses les vies de circulació interiors.
Sempre que sigui possible, es prioritzarà el teletreball entre el personal del
Districte Administratiu, per tal de reduir el nombre de persones presents de forma
simultània i així garantir la distanciació entre elles. S’hauran d’establir torns de
treball amb l’objecte de garantir una distància mínima entre persones de dos
metres.
En els llocs de treball del Districte es prenen les següents mesures:
•
•
•

En els llocs de treball amb despatx propi, només pot seure l’usuari al seu
lloc de treball, les cadires de confident i les taules de reunions no es poden
fer servir.
En els llocs far, per garantir el distanciament de 2 metres, la taula no es fa
servir per reunions amb altres persones, és d’ús individual.
En els llocs base, les illes de quatre persones poden ser utilitzades
simultàniament per dues persones, en diagonal. Les illes de sis persones
per tres persones, també en diagonal.

Es valorarà treure les cadires de confident i guardar-les en altres sales.
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c) L’ús d’eines, equips de treball, material d’oficina, telèfons, etc. serà
preferiblement individual. En cas contrari caldrà descontaminar-los després de
cada ús.
•
•
•
•
•

A les sales de reprografia de cada planta només hi pot accedir i romandre
una persona. A totes les màquines multifunció hi ha una solució alcohòlica.
S’ha de fer servir abans i després de la utilització de l’equip.
Els armaris per penjar les jaquetes no es poden fer servir. Cada treballador
ha de penjar la jaqueta a la seva cadira.
El portàtil de cada persona, junt amb el teclat i el ratolí passen a ser d’ús
individual. S’ha de guardar a l’armariet cada dia, per tal de deixar la
superfície de la taula buida i que es pugui netejar fàcilment.
Cada usuari ha de fer servir la seva cadira operativa. No pot seure en cap
altre, ni en els bucs.
A recepció s’han senyalitzat llocs individuals amb tot l’equipament complert.
L’espai es netejarà periòdicament i cada canvi de torn, com indica a l’apartat
10. Neteja i desinfecció.

d) Evitar, sempre que sigui possible, traslladar material o equips fora d’un àrea
concreta.
Els llocs de treball estan tots assignats, i cada persona només pot treballar a la
taula que té assignada, on té el seu portàtil, ratolí, teclat i pantalla.

e) Quan sigui possible s’establirà una zona de recepció i una zona d’expedició de
material separades. A l’annex 1.7.3 d’aquest document es descriu el protocol per
a la recepció de valises, correus i documentació al Districte Administratiu.
f)

Limitar el nombre de visites externes a aquelles que siguin imprescindibles. Les
visites s’atenen a les sales de la planta baixa. Se’ls informarà de la pauta
d’actuació a l’edifici i se’ls proporcionarà una mascareta quirúrgica si no en
porten.

g) Evitar les reunions presencials, afavorint les videoconferències o altres sistemes
no presencials.
Si s’ha de fer alguna reunió presencial, només es pot fer servir les sales de planta
baixa, sota reserva. En aquestes sales hi ha cadires a més de dos metres una
de l’altra, s’ha de respectar la seva ubicació. Es netejarà la sala després de cada
ús, per tant en el temps de la reserva s’ha de comptar el temps de neteja.
A la pàgina següent es presenta els aforaments de les sales de reunions sobre
plànol.
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8.3

Espais comuns

Analitzar la distribució i organització dels llocs de treball per garantir que es pot mantenir
la distància de seguretat en totes les àrees d’ús comú.
8.3.1

Espais amb accés prohibit
Els espais comuns del Districte Administratiu que no es poden fer servir i que
estan senyalitzats són els següents:
•
•
•
•
•
•

Sales de concentració
Cabines telefòniques
Espai vagons-annexes
Espai de creació
Taules de reunions obertes
Sales de reunions de les plantes (a les plantes on hi hagi una Conselleria, sí
es podrà fer servir la sala de reunions de la Conselleria)
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8.3.2

Espais amb accés limitat
Cada lavabo té marcat l’aforament permès. La porta del lavabo esta oberta amb
una falca.
L’accés als vestuaris serà d’us exclusiu per al personal que específicament ho
necessiti quan estiguin operatius per les obres.
Els ovals de reprografia tenen l’aforament limitat a una persona.

8.3.3

Accessos i circulació per l’edifici
a) Establir zones d’entrada i sortida diferenciades per evitar l’aglomeració de
personal i garantir les distàncies de seguretat.
S’ha dut a terme la segregació de les portes giratòries en entrada i sortida
dels dos edificis. En el plànol adjunt es pot veure la circulació de personal a
la recepció.
S’establiran horaris per a les entrades i sortides de personal.

b) Evitar sistemes de fitxatge que impliquin el sistema dactilar.
S’ha modificat la programació dels torns de manera que només és necessari
aproximar la targeta identificativa per fitxar i que s’obrin automàticament les
portelles per accedir a l’edifici. Dels 7 torns, s’han establert 2 per entrar (1 amb
marcatge i 1 sense) i 2 per sortir (1 amb marcatge i 1 sense). El torn reservat
per cadires de rodes serà d’entrada i sortida. Es troben senyalitzats
adequadament.

c) Facilitar els accessos als espais, si pot ser amb sistemes mecànics o deixant
quan sigui possible les portes obertes, de forma que s’utilitzin les manetes el
mínim possible.
Com a mesura excepcional les portes principals de plantes a escales es
troben falcades, i les portes de vidre a vestíbuls d’ascensors també estan
falcades. En aquests dos casos no és possible electroimant (les portes
comuniquen zona climatitzada amb no climatitzada). Caldria fer un estudi per
valorar la possibilitat d’automatitzar-les en un futur. Diàriament es trauran les
falques d’aquestes portes per tal que l’edifici quedi de nou sectoritzat contra
incendis.

15

16

d) Fomentar l’ús de les escales en lloc de l’ascensor.
Es recomana la utilització de les escales per a l’accés a les plantes. La
utilització dels ascensors ha de ser limitada a casos que realment ho
necessitin, com a mobilitat reduïda o transport de material.
L’aforament de l’ascensor és de dos persones per cabina cada vegada,
sempre en diagonal i amb mascareta quirúrgica. En els vestíbuls de les
plantes hi ha solucions hidroalcohòliques que s’hauran de fer servir abans i
després de prémer la botonera de l’ascensor.
Per a la circulació per passadissos, escales, ascensors i zones comunes, s’ha
d’utilitzar una mascareta quirúrgica, ja que no es pot garantir una distància
superior a 2 metres entre les persones.
Mentre durin les obres al complex, la proposta de circulació vertical per l’edifici
B és la següent:
•
•

•
•
•
•

El nucli d’ascensors més proper al passeig de Zona Franca (correspon
als ovals vermell i verd) està reservat per les obres, no es pot fer servir.
La utilització del nucli d’ascensors més proper a la Fira (ovals blau i
gris) està limitada a dos persones per cabina cada vegada, sempre en
diagonal i amb mascareta quirúrgica. En els vestíbuls de les plantes hi
ha solucions hidroalcohòliques que s’hauran de fer servir abans i
després de prémer la botonera de l’ascensor.
L’escala de l’oval vermell és exclusivament de pujada. Va de planta 0
a la planta 5.
L’escala de l’oval blau és de baixada a totes les plantes, inclòs el
pàrquing. També la poden fer servir les persones que pugin del
pàrquing.
L’escala de l’oval verd és exclusiva de baixada de la planta 5 a la
planta 1. A partir de la planta 1, s’ha d’anar a buscar l’escala de l’oval
blau.
L’escala de l’oval gris és exclusiva de pujada entre plantes. Una escala
baixa de qualsevol planta a planta baixa, i de planta baixa a planta 0
es puja per l’escala oberta.
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8.3.4

Zones de descans, menjador i office

a) Establir zones de descans preveient un aforament màxim que permeti
mantenir una distància interpersonal de 2 metres. Limitar l’ús del menjador
sempre que sigui possible, limitant la manipulació i consum d’aliments al
centre de treball.
•

Mesures previstes als office de planta:
Només es pot accedir a l’office de planta per a la utilització de les màquines
expenedores i per agafar aigua. Abans i després d’utilitzar la màquina
expenedora o la d’aigua, l’usuari s’ha de rentar les mans amb aigua i sabó
o amb solució hidroalcohòlica. Es necessari que hi hagi eixugamans de
paper per poder efectuar aquesta tasca.
No es poden utilitzar les neveres dels office, ni les taules ni cadires d’aquests
espais. Es troba senyalitzat convenientment.

•

Mesures previstes al menjador:
Evitar al màxim que el personal es quedi a dinar al menjador, flexibilitzant
l’horari i permetent treballar de matí i teletreballar unes hores a la tarda.
Es podrà accedir al menjador per a la utilització de les màquines expenedores
i per la font d’aigua. Abans i després d’utilitzar la màquina expenedores o la
d’aigua, l’usuari s’ha de rentar les mans amb aigua i sabó o amb solució
hidroalcohòlica. Es necessari que hi hagi eixugamans de paper per poder
efectuar aquesta tasca.
S’han habilitat determinades neveres i microones per al personal que hagi de
dinar necessàriament a l’edifici. Les neveres del menjador han de quedar
buides diàriament. L’interior i exterior de neveres i microones es netegen
diàriament.
S’ha d’utilitzar preferentment la terrassa i l’espai exterior per menjar, en les
taules senyalitzades a tal efecte. La distribució serà com la que es pot veure
al plànol adjunt. Es determinarà l’aforament i horari del menjador per tal de
garantir les mesures de neteja corresponents.
Cadascuna de les superfícies que es poden utilitzar per dinar o per manipular
aliments s’ha de netejar i desinfectar després de cada ús. Hi haurà personal
de la neteja destinat a fer aquesta neteja.
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b)

8.4

Establir sistemes per recordar la necessitat de mantenir la distància de
seguretat.
Totes les mesures s’han de comunicar via cartelleria digital i intranet. S’ha de
distribuir informació per l’edifici per recordar les mesures establertes.

Utilització de vehicles de servei

En la mesura del possible, l’ús del vehicle serà individual i per una única persona al dia.
En cas d’haver-se d’utilitzar per dues persones al mateix moment, s’han de col·locar
davant i darrere en diagonal, i les dues han de portar mascareta. En el cas de les
furgonetes, com només tenen seients al davant i no es pot respectar la distància de 2
metres, portaran mascaretes FFP2.
S’han d’utilitzar guants d’un sol ús per a la càrrega i descàrrega del material.
El conductor del vehicle netejarà i desinfectarà després de cada ús el volant, canvi de
marxes, la radio, les manetes i tot el que hagi pogut tocar. Periòdicament es portaran a
rentar i desinfectar a un túnel de rentat.
Si es comunica un cas de contagi en algun ocupant d’un dels vehicles, es farà una
desinfecció en profunditat, seguint els criteris de la Subdirecció General de Gestió de
Serveis i Vehicles de Representació del Departament de la Vicepresidència, Economia
i Hisenda.
8.5

Sales de xofers de representació

A les sales de xofers s’ha establert un aforament màxim per tal de respectar la distància
de seguretat de 2 metres.
Pot haver simultàniament tres persones fent consultes a tres ordinadors diferents. Cada
canvi de torn es netejarà la sala. Els ordinadors els netejarà cada usuari que els utilitzi.
S’establirà un sistema de fàcil neteja dels sofàs, ja sigui amb fundes que es puguin rentar
o d’un sòl ús.
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9.

NETEJA I DESINFECCIÓ
a) Garantir la disponibilitat i fàcil accés a aigua i sabó i/o solucions
hidroalcohòliques per a la neteja de mans, distribuïdes per l’empresa.
Per garantir una bona neteja de mans en les zones on hi ha accés a l’aigua i el
sabó, es disposaran de rotlles de paper per assecar les mans en els office de
planta i en el menjador i de solució hidroalcohòlica.
El gel hidroalcohòlic s’ha de situar a l’entrada dels centres de treball i cal
assegurar que tothom, personal i públic, l’utilitzi obligatòriament en accedir-hi.
També ha d’estar a disposició del personal prop dels llocs de treball per garantir
una higiene addicional al rentat de mans en cas de no poder garantir la
freqüència de rentat recomanada o després del contacte amb objectes o
superfícies sense garanties de desinfecció.
La distribució de les solucions hidroalcohòliques és la següent:
• A cadascuna de les recepcions.
• A la recepció i en cada lloc de treball de l’OAC de l’edifici A.
• A les sales d’entrevistes del CIRE
• Als vestíbuls d’ascensors.
• A totes les zones de reprografia de planta i la de gerència.
• Al costat de les màquines expenedores de planta baixa.
• A les sales de reunions de planta baixa.
• A la sala del control dels vigilants de seguretat.
• Al servei mèdic.
• A cada dipòsit d’arxiu.
• A la sala de coworking
• A la sala de correus a la planta baixa
• A la sala de xofers
• Els cotxes de servei tindran una ampolla individual.
b)

Cal disposar de suficients cubells amb tapa d’accionament amb pedal com a
paperera per llençar tovalloles i/o mocadors d’un sol ús. L’existència de material
de rebuig, com ara ampolles de gel buides, guants ja utilitzats o estris no
desinfectats i no reutilitzables implica la recollida periòdica i el tractament segur
d’aquests materials.
La distribució dels cubells amb tapa d’accionament amb pedal és la següent:
• Als accessos de l’edifici.
• Als accessos a les ales de les Conselleries.
• Als lavabos.
• Als dipòsits d’arxiu.
• Als vestíbuls dels ascensors
• Al costat de les màquines expenedores de planta baixa.
• Als office de planta i al menjador de planta zero s’utilitzarà els que hi ha
a destinats a rebuig.
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c) Cal disposar d’un protocol de neteja i desinfecció. La utilització dels productes
de neteja i desinfecció es farà seguint estrictament les condicions de seguretat
establertes a l’etiquetatge, així com les indicacions dels serveis de prevenció.
•
•

•

La neteja i posterior desinfecció serà, com a mínim, diària, preferentment
amb una dilució de lleixiu en aigua.
Alternativament, es podrà valorar la utilització d’altres productes viricides
quan les característiques dels materials a desinfectar així ho requereixin.
Aquests productes han d’estar registrats i constar en la llista de productes
viricides del Ministeri de Sanitat i s’hauran d’aplicar sempre seguint les
normes de seguretat indicades pel fabricant o distribuïdor.
Els equips electrònics, com ara els ordinadors i els seus perifèrics, i altres
equips, poden ser desinfectats amb alcohol isopropílic o altres productes
de característiques similars, seguint els mateixos criteris aplicables als
viricides de l’apartat anterior.

d) Es recomana realitzar una neteja i desinfecció dels espais de treball de forma
periòdica, especialment de les superfícies que es toquen amb les mans com així
com de les zones comuns. Incrementar la freqüència de desinfecció del terra i
de les superfícies amb major contacte amb les mans.
Es realitza una neteja i desinfecció amb una periodicitat de 3 cops al dia els
espais següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manetes de porta que s’hagin d’accionar per més d’una persona
Manetes de les portes, grifaries i piques dels lavabos
Polsadors de màquines expenedores als office, menjador, OAC i planta
baixa
Polsadors de màquines multifunció
Mostradors de recepció i OAC
Cadires dels usuaris de l’OAC
Passamans de les escales
Cadires, taules i manetes de les portes de sales d’espera
Barra i pica dels office de planta
Barana/lleixa metàl·lica de planta zero.

Els següents espais es netegen en funció de la demanda (apart de la neteja
diària):
•

•
•

Al menjador, durant l’horari d’obertura de l’espai per dinar, cadascuna de
les superfícies que es poden utilitzar per dinar o per manipular aliments
es neteja i desinfecta després de cada ús (hi ha una persona per reforçar
aquesta neteja).
Les sales de planta baixa es netegen després de cada reunió.
La sala de reunions de les Conselleries.

Els següents espais es netegen després de cada torn de treball:
•
•

Taules i cadires individuals.
Manetes i taules de treball dels dipòsits d’arxiu.
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•
•
•
•

Comandaments a distància.
Manetes d’armaris.
Terra de les diferents plantes. La neteja del paviment tèxtil es farà amb
aspiració i quan sigui necessari, amb vapor. La neteja del paviments de
marbre es farà amb un detergent que garanteixi la desinfecció.
Sala de xofers.

Sempre que sigui possible s’ha de penjar un registre amb el seguiment de les
neteges.
e) Sempre que sigui possible, les taules, materials i superfícies de treball hauran
de ser de fàcil neteja i desinfecció.
S’aplica la política de taula neta a tot l’edifici. A l’acabar la jornada, s’ha de
guardar el portàtil, el teclat i el ratolí a l’armariet o buc. Tot el que quedi a sobre
de la taula al finalitzar la jornada es portarà a “objectes perduts”.
f)

Cal mantenir en perfecte ús, i amb l’adequada neteja i desinfecció, els serveis
per poder netejar-se les mans amb aigua i sabó o amb solució hidroalcohòlica,
que hi haurà de ser en la quantitat suficient i s’haurà de situar propera al
treballador.

10. ALTRES MESURES ESPECÍFIQUES DE PREVENCIÓ
Es podran adoptar, d’acord amb les recomanacions dels serveis de prevenció o del que
determini l’autoritat sanitària, les mesures específiques de prevenció següents:
a) Quan així ho disposi l’autoritat sanitària, s’establiran, abans d’accedir al centre de
treball, controls de temperatura per descartar símptomes de la malaltia. Els sistemes de
detecció de temperatura tenen, però, una utilitat limitada a aquelles persones que
presentin febre (sense especificar-ne la causa) en el moment d’accedir al centre de
treball.
Atès que en aquests moments l’evidència científica conclou que les persones infectades
però asimptomàtiques poden contagiar la malaltia, el fet que no es detecti febre no
garanteix totalment que les persones que accedeixin al centre de treball no puguin
contagiar la COVID-19. Conseqüentment, els sistemes de detecció de temperatura,
especialment els basats en càmeres de detecció termogràfica, hauran d’aplicar-se allà
on es justifiqui plenament per raons tècniques, com ara una gran afluència de públic, i
mèdiques i de salut pública, d’acord amb les recomanacions del servei de prevenció o
el que estableixi l’autoritat sanitària.
Es valorarà la possibilitat d’instal·lar càmeres termogràfiques en els accessos del
Districte Administratiu.
b) Es podrà disposar la realització de tests per detectar la malaltia (Test PCR) o
l’existència d’immunitat (Test serològic), d’acord amb el que estableixi l’autoritat
sanitària. Es recomanarà l’aplicació d’aquesta mesura als treballadors del Districte
Administratiu sempre que l’autoritat sanitària ho requereixi.
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11. MESURES RELACIONADES AMB ELS TRASLLATS
11.1 Acte de benvinguda
Abans del trasllat, en el missatge de 5 dies abans difondre els vídeos de benvinguda de
manera que es permeti flexibilitzar l’horari d’incorporació i no s’hagi de fer reunions
massives, evitant tancar gran nombre de persones en un espai tancat. S’ha de revisar
el vídeo i veure quins missatges adaptats a la nova situació s’han de donar.
L’única feina que s’ha de fer presencialment és el repartiment de les targetes
identificatives, que es pot fer a la recepció on, si es formen cues, es pot mantenir la
distància de seguretat. S'hauria d’incrementar el personal subaltern que reparteix les
targetes per fer-ho més àgil, repartint cues per inicials del cognom o per unitats. Es
repartirà conjuntament amb la targeta, la mascareta quirúrgica.
S’han de reforçar les indicacions amb la cartelleria digital i, si convé amb senyalització
vertical i horitzontal (a terra) per guiar el personal fins el seu lloc de treball (i també per
senyalització dels torns). Això reforçat amb personal subaltern o amb cintes (tipus cine)
que a distància faci de barrera i d’indicació del circuit sobre com accedir al lloc de treball.
Això també implica reforçar la informació de la intranet. Si fos possible, seria convenient
fer que el missatge o missatges de benvinguda surtin en primer lloc, de manera que es
garanteixi la màxima difusió.
Amb posterioritat, quan la situació millori i es disposi de la sala d’actes es pot fer una
acte de benvinguda més formal, si es creu convenient difondre informacions noves, etc.
Amb el pac de benvinguda es pot lliurar una ampolleta de gel hidroalcohòlic.
11.2 Trasllats de material
S’ha de fer coordinació amb el CIRE per valorar el ritme d’ingressos a l’arxiu de manera
que no es produeixin acumulacions de personal amb espais reduïts, atès que els
passadissos dels dipòsits són estrets i no permeten mantenir distàncies de seguretat. El
personal d’arxiu ha de disposar de material de protecció individual.
S’han d’establir circuits i horaris per a l’entrada de material.
S’ha de garantir la neteja i desinfecció diària dels espais on s’ha treballat, de les capses
transferides i de les gàbies, carretons, etc. que s’han fet servir. Es realitzarà una
desinfecció dels dipòsits d’arxiu, com a mínim, en els dipòsits B1 i B2, que és on s’ha
treballat abans del confinament.
Pel que fa al trasllat de material en planta s’ha de garantir el circuit Trasllat CIRE -->
neteja -->actuació CTTI --> neteja.

25

12. MESURES DE FORMACIÓ I INFORMACIÓ
En l’annex 1.7.2. es presenten les mesures d’informació que es lliuraran a totes les
persones treballadores del Districte Administratiu i al personal d’empreses externes.
Aquestes mesures també estaran a la intranet del DA i a la cartelleria digital.
En el lloc de repartiment de les mascaretes es col·locarà una pantalla amb ‘les
recomanacions per a l’ús de les mascaretes’ del Departament de Salut.
A la intranet del DA i a la cartelleria digital del DA es publiquen vídeos i cartells
recordatoris de les mesures de prevenció per evitar el contagi de Covid-19, elaborats
pel Departament de Salut.
Es faran servir tots els mitjans informatius per divulgar les recomanacions a seguir per
tal d’evitar contagis per Covid-19.
Al personal que per la seva feina requereixi l’ús d’equips de protecció individual (atenció
al públic, recepció de material, conductors de vehicles, personal d’arxiu, subalterns) se’ls
farà una formació específica en la utilització d’aquests equips.

13. COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS
Totes les mesures adoptades per evitar el contagi del coronavirus s’hauran de fer
extensives a altres treballadors i treballadores que accedeixin al centre de treball.
Per tal d’establir una correcta coordinació d’activitats empresarials la unitat de prevenció
de Gerència sol·licitarà a les empreses externes contractades el següent:
•
•
•
•

Avaluació de riscos laborals actualitzada amb el risc de contacte amb SARSCoV2.
Registre de lliurament dels equips de protecció individual als seus treballadors.
Registre de lliurament de “les mesures d’informació per als treballadors del
Districte Administratiu per evitar el contagi del coronavirus”.
La comunicació de casos confirmats, probables o possibles de contagiats per
Covid-19 a la bústia de la unitat de prevenció de riscos de gerència,
prl.districteadministratiu@gencat.cat

A les empreses contractades se’ls hi enviaran les mesures de l’Annex 1.7.2 que han
d’adoptar a l’accedir al complex del Districte Administratiu.
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ANNEX 1.7.1 Plànols de senyalística i ocupació simultània
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ANNEX 1.7.2: Mesures d’informació per l’accés al Districte Administratiu per
evitar el contagi del coronavirus SARS-CoV-2

1.

No accediu al centre de treball si mostreu simptomatologia compatible amb
Covid-19 (febre, tos, sensació de falta d’aire, malestar general). Si la
simptomatologia es presenta en el lloc de treball, poseu-vos una mascareta
quirúrgica i abandoneu el lloc de treball donant avís al comandament directe. El
comandament haurà d’avisar al seu servei de prevenció i a
prl.districteadministratiu@gencat.cat

2.

Si heu estat en contacte estret (convivents, familiars i persones que hagin estat
en el mateix lloc que un cas mentre presentava símptomes a una distància inferior
a 2 metres durant almenys 15 minuts) amb una persona que sigui un cas probable
o confirmat, o heu compartit espai sense guardar la distància interpersonal amb
una persona afectada per la Covid-19, tampoc heu d’anar al lloc de treball, encara
que no presenteu símptomes, durant almenys 14 dies. Durant aquest període s’ha
de realitzar un seguiment per si apareixen signes de malaltia. Ho heu de
comunicar al servei de prevenció del Departament o empresa i també a
prl.districteadministratiu@gencat.cat

3.

Tapeu-vos la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del
colze. Renteu-vos freqüentment les mans amb aigua i sabó (mínim 20 segons),
o amb una solució hidroalcohòlica, especialment després de tossir i/o esternudar
o de tocar superfícies contaminades. Seguiu aquestes instruccions:
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4.

Eviteu tocar-vos els ulls, el nas o la boca.

5.

Desinfecteu-vos les mans amb solució hidroalcohòlica abans d’entrar a l’edifici.
Hi haurà gel a totes les entrades

6.

Per accedir a l’edifici, hi ha una porta giratòria d’entrada i una altra de sortida.

7.

Per obrir els torns, aproximeu la targeta identificativa sense necessitat de prémer
la pantalla. Els torns d’entrada i sortida estan senyalitzats.

8.

Manteniu una distància prudencial entre les persones de 2 metres. Procureu
mantenir també aquesta distància en zones comunes (serveis, passadissos, etc.).

9.

Eviteu la salutació amb proximitat i el contacte físic, especialment l’encaixada de
mans.

10.

Restringiu al màxim els moviments en el centre de treball. Utilitzeu mascareta
quirúrgica per circular pels passadissos i per estar en zones comunes.

11.

Prioritzeu pujar per les escales, els recorreguts per les escales estaran oberts
per evitar tocar les manetes de les portes. Respecteu les senyalitzacions de les
escales de pujada i de baixada.

12.

Mentre durin les obres al complex, la proposta de circulació vertical per l’edifici B
és la següent:
• El nucli d’ascensors més proper al passeig de Zona Franca (correspon
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•

•
•
•
•

als ovals vermell i verd) està reservat per les obres, no es pot fer servir.
La utilització del nucli d’ascensors més proper a la Fira (ovals blau i gris)
està limitada a dos persones per cabina cada vegada, sempre en
diagonal i amb mascareta quirúrgica. En els vestíbuls de les plantes hi
ha solucions hidroalcohòliques que s’hauran de fer servir abans i
després de prémer la botonera de l’ascensor.
L’escala de l’oval vermell és exclusivament de pujada. Va de planta 0 a
la planta 5.
L’escala de l’oval blau és de baixada a totes les plantes, inclòs el
pàrquing. També la poden fer servir les persones que pugin del
pàrquing.
L’escala de l’oval verd és exclusiva de baixada de la planta 5 a la planta
1. A partir de la planta 1, s’ha d’anar a buscar l’escala de l’oval blau.
L’escala de l’oval gris és exclusiva de pujada entre plantes. Una escala
baixa de qualsevol planta a planta baixa, i de planta baixa a planta 0 es
puja per l’escala oberta.

13.

L’ús dels lavabos està limitat i té marcat l’aforament permès. Feu la descarrega
de la cisterna sempre amb la tapa baixada.

14.

Els llocs de treball estan assignats, només podeu treballar a la taula que teniu
assignada, de la manera següent:
• Les illes de quatre persones podran ser utilitzades simultàniament per
dues persones, en diagonal.
• Les illes de sis persones per tres persones, també en diagonal.
• En ells llocs amb despatx propi només es podrà seure l’usuari, les
cadires de confident no es podran utilitzar.
• Els llocs far seran d’ús individual, no es podran fer servir per reunions.

15.

El portàtil, el teclat i el ratolí passen a ser d’ús individual. Recolliu-los a l’armariet
cada dia, per tal de deixar la superfície de la taula buida i que es pugui netejar
fàcilment.

16.

Feu servir només la vostra cadira operativa.

17.

Eviteu, en la mesura del possible, utilitzar equips, dispositius, estris i objectes
d'altres treballadors. En el cas que els hagueu d’utilitzar, desinfecteu-los cada
vegada. Renteu-vos les mans immediatament després d'haver-los utilitzat.

18.

Els armaris per penjar les jaquetes no es podran utilitzar. Pengeu la jaqueta a la
vostra cadira.

19.

Les reunions seran prioritàriament telemàtiques. Si s’ha de fer alguna reunió
presencial, només la podeu realitzar en les sales de la planta baixa, després de
formalitzar la seva reserva. En aquestes sales s’hauran de respectar els llocs
assenyalats.

20.

No es permet la utilització dels espais col·laboratius de les plantes:
• Sales de concentració
• Cabines telefòniques
• Espai vagons-annexes
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• Espai de creació
• Taules de reunions obertes
• Sales de reunions de les plantes
21.

A la sala de reprografia es limita l’accés a una persona. Després de la utilització
de l’equip renteu-vos les mans amb una solució hidroalcohòlica.

22.

En els office de planta no es permet menjar ni utilitzar les neveres, només podeu
accedir per utilitzar les fonts d’aigua o màquines expenedores. Després del seu
ús renteu-vos les mans amb aigua i sabó, o amb una solució hidroalcohòlica.

23.

El menjador de la planta baixa queda restringit pel personal amb torns de 12 hores
o jornades partides degudament justificades, amb l’horari que s’especifiqui. Es
podran utilitzar els microones i neveres assenyalats. Després del seu ús cal
rentar-se les mans amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica.

24.

Al menjador respecteu els espais assenyalats per menjar, no moveu taules ni
cadires.
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ANNEX 1.7.3. Protocol per a la recepció de valises, correus i documentació al
Districte Administratiu
L’objectiu d’aquest protocol es definir el circuit que seguirà la documentació de fora de
l’edifici quan entri a les instal·lacions del Districte Administratiu, per tal de minimitzar el
risc d’entrada del coronavirus SARS-CoV-2 en el material. Es pretén reduir la circulació
de la documentació a una zona molt delimitada de l’edifici.
El flux que seguirà la paqueteria i documentació de fora de l’edifici serà el descrit a
continuació:
•

Es farà la recepció de les valises, correus i paqueteria dels Departaments i
organismes autònoms presents a l’edifici per l’accés de l’edifici B.

•

Tot el material es traslladarà a la zona de correus amb els mitjans oportuns.

•

A la zona de correus l’equip del Servei d’Acció Transversal i Serveis Interns
obrirà les valises i extraurà la documentació.

•

La documentació que es pugui registrar, passarà a l’equip de Registre de l’OAC.
Aquesta documentació es digitalitzarà en els seus escàners i s’enviarà segons
procediment de registre a les unitats majors. Una vegada enviada, la
documentació es posarà a la zona de quarantena i l’equip de Gestió Documental
decidirà el destí final.

•

Per a la documentació que no s’hagi de registrar, s’avisarà a la unitat
corresponent que ha arribat a la zona de correus. Si no la requereixen de forma
urgent, s’ubicarà a la zona de quarantena, on estarà 10 dies. Si requereixen la
documentació de forma urgent, la mateixa unitat podrà anar a una sala de
digitalització annexa a la zona de correus i escanejar tota la documentació que
necessiti. Un cop escanejada, la documentació tornarà a la zona de quarantena.
Passats els 10 dies, aquesta documentació es farà arribar a la unitat
corresponent.

•

Respecte als paquets que es puguin desinfectar, l’equip del Servei d’Acció
Transversal i Serveis Interns els desinfectarà abans de portar-los al seu
destinatari. Si no, hauran de passar una quarantena de 10 dies, com la resta de
documentació.

•

Tota la manipulació de la documentació i paqueteria abans de passar la
quarantena es farà amb mascareta quirúrgica i guants.
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Flux de la documentació a la zona de correus i registre
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