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ÚS DELS EPIs 
 

UNA INCORRECTA 

PROTECCIÓ ÉS UNA 

FALSA PROTECCIÓ I UN 

RISC MAJOR DE 

CONTAGI PERSONAL I 

COL·LECTIU!!  

Potser us heu fixat en com es 

protegeix la ciutadania contra el 

coronavirus. Hem de dir que és un 

autèntic desastre com es fan 

serviren general els guants i les 

mascaretes. 

GUANTS:  

La gent es posa els guants abans 

de sortir de casa i no se’ls treu fins 

que torna. Els netegen alguna 

vegada? Com?. Amb aquests 

guants toquen la seva escala, 

l’ascensor, el passamans i la porta 

de l’edifici, i després surten al 

carrer i amb els mateixos guants 

tocaran més coses i potser es 

tocaran la cara.  
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MASCARETES: 
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Sobre les mascaretes, què dir!  

 

Unes són de baixa protecció, senzilles (la majoria), i altres d’ús laboral, de més 

protecció (les anomenades FFP1/FFP2/FFP3, segons exigència normativa europea). 

 

Els professionals de la salut laboral observem constantment que les persones, inclòs de 

l’àmbit sanitari, sovint les fan servir de forma incorrecta, sense l’ajust necessari a la 

cara i a les vies respiratòries i, fins i tot, col·locades a l’inrevés. Aquestes mateixes 

mascaretes són sovint reutilitzades, a més, sense cap neteja ni desinfecció prèvia.  

 

Aquest ús de les proteccions són igualment aplicables als col·lectius de transportistes i 

missatgeria, que es mouen per les nostres ciutats i poblacions, i entren i surten d’edificis 

i establiments de tot tipus. 

 

La ciutadania es troba davant d’un risc complex sense cap tipus de formació sobre com 

protegir-se correctament (a part del queda’t a casa i renta’t les mans).  

 

 

A LA FEINA, CAP RISC!!! 

I A FORA, TAMPOC!!! 
 

 

 

 

Qualsevol dubte ens ho podeu fer arribar a: 

salutlaboral@catac.cat 

acciosocial@catac.cat 
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