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AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS ENFRONT EL SARS-Cov-2 AL 

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS. 

 

1. Introducció 

 

Tant la Instrucció 4/2020  de 7 de maig, sobre les mesures de prevenció i seguretat 

amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, en previsió a la futura reincorporació 

presencial, dictada per Funció Pública; com el Procediment d’actuació per als serveis 

de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al virus SAR-CoV-2, de 8 d’abril 

de 20202, dictat pel Ministeri de Sanitat, estableixen que els serveis de prevenció han 

de modificar les seves avaluacions de riscos per incorporar el risc d’una possible 

exposició al SARS-CoV-2. 

És per això que es redacta la present avaluació de riscos laborals ad hoc per al SARS-

CoV-2. 

 

2. Objectiu i àmbit d’aplicació 

 

L’objectiu d’aquesta avaluació és establir el nivell d’exposició al virus per lloc de treball 

i proposar les mesures pertinents de prevenció i protecció enfront el mateix. 

Es distingirà entre mesures d’aplicació als centres de treball i les d’aplicació als llocs 

de treball (treballadors).  

Aquesta avaluació i les mesures que es proposin són d’aplicació al Departament de la 

Presidència de la Generalitat de Catalunya, així com als seus Organismes Autònoms 

que té adscrits. 

 

3. Avaluació de riscos 

 

La valoració del risc depèn del nivell d’exposició al virus, considerant dos nivells de risc 

en el nostre departament i organismes: 

- NIVELL BAIX: personal que no té atenció a usuaris, ja siguin interns com 

externs  

- NIVELL MIG: personal amb interacció amb usuaris, ja siguin interns com 

externs  

A continuació hi ha la relació de llocs de treball i la magnitud del risc 
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LLOC DE TREBALL  FACTOR DE RISC  NIVELL DE 

RISC 

Usuari ordinador- Telefonista - 

Biòleg/oga - Carillonista 

No aplica (N/A) Baix 

Arxiver/a- Magatzem Contacte amb documents o 

materials de tercers. 

Baix 

Alts càrrecs i assimilats Contacte amb terceres 

persones.  

Mig 

Atenció al públic  -Registre-  

Conserge - Bibliotecari/a  

Contacte amb documents o 

materials de tercers. 

Contacte amb terceres 

persones 

Mig 

Advocat  (depenent si fa visites a 

tribunals) 

N/A 

Contacte amb terceres 

persones.  

Baix 

Mig 

 Arquitecte/a - Enginyer/a  - Tècnics 

en PRL  

Contacte amb terceres 

persones.  

Contacte amb documents o 

materials de tercers. 

Mig 

Cambrer/a  - Mestre de cerimònia - 

Cuiner 

Contacte amb terceres 

persones.  

Contacte en la recepció 

productes alimentaris o 

durant la seva desinfecció.  

Mig 

Conductor/a  - Brigada Contacte amb terceres 

persones.  

Contacte amb materials i 

estris compartits. 

Mig 

Fotògraf- Tècnic en Protocol Contacte amb terceres 

persones.  

Mig 

Neteja   Contacte amb terceres 

persones.  

Contacte amb materials de 

tercers. 

Mig 

 Personal de manteniment, 

instal·lacions i serveis - Informàtics - 

Audiovisuals 

Contacte amb terceres 

persones.  

Contacte amb  materials de 

tercers. 

Mig 

 Personal Sanitari Contacte amb terceres 

persones.  

Mig 

Professor/a Contacte amb terceres 

persones.  

Mig 

Subaltern- Suport a la docència- 

Guarda aparcament PMM 

Contacte amb terceres 

persones.  

Mig 
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4. Mesures preventives i de protecció: 

En aquest apartat hi ha la relació de mesures de prevenció i de protecció enfront el 

virus. 

Val a dir, que la mesura preventiva col·lectiva més segura i adequada per prevenir el 

contagi comunitari per SARS-CoV-2, és el teletreball. Mesura que cal allargar en el 

temps al màxim possible i que es reconsiderarà en funció de l’evolució de la pandèmia 

i de les instruccions emeses per les autoritats sanitàries. 

No obstant, s’avalua el risc d’exposició enfront del virus, en el moment de tornada als 

centres de treball. Aquesta tornada ha de ser esglaonada, per tal de poder complir 

algunes de les mesures que en aquest document es detallen, referides a aforaments i 

distàncies. 

Distingirem entre mesures d’aplicació als centres de treball i les d’aplicació als llocs de 

treball (treballadors). També distingirem l’àmbit d’aplicació. 

Tipus de mesura Àmbit d’aplicació Proposta de mesures 

Mesures de centre Tots  - Procediment ús de zones comuns (i 
aforament) 

- Neteja i desinfecció. Mesures 
higièniques 

- Ventilació  
- Senyalització 
- Coordinació d’activitats empresarials 

Determinats 

(segons ús o 

activitat) 

- Definir entrades i sortides 
diferenciades 

- Mesurament de temperatura corporal 

Mesures per lloc de 

treball 

Tots  - Mesures organitzatives (teletreball) 
- Separació física entre llocs de treball 
- Vigilància de la salut 
- Mesures de comportament 
- Mesures higièniques personals 
- Mesures higièniques ambientals 
- Mobilitat 
- Formació i informació 

Específic per lloc 

de treball 

- Mampares de protecció 
- Ús d’EPIs 
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4.1. Mesures generals en tots els centres de treball 

MESURA PROPOSTES D’ACCIONS RESPONSABLE  OBSERVACIONS  
Procediment ús de 
zones comuns 
 

- Habilitar les sales de reunions per tal que hi hagi cadires només cada dos 

metres, i realitzar una neteja i desinfecció després de cada ús. Tancar les sales 

de reunions que no reuneixin les condicions mínimes (com ara la ventilació o la 

mida suficient). També s’eliminen els espais d’espera en llocs tancats i habilitant-

los en llocs oberts, on les persones puguin estar a dos metres de distància.  

- En l’ús de vestidors: preveure llocs separats on deixar la roba de treball i la de 

carrer. No es pot fer ús de les dutxes. 

- Mantenir en perfecte ús els serveis per poder netejar-se les mans amb aigua i 

sabó o amb solució hidroalcohòlica, que hi  és present en la quantitat suficient i 

proper al treballador.  

- Mantenir sempre que sigui possible les portes obertes, de forma que s’utilitzin 

les manetes el mínim possible. 

- Col·locar en un lloc visible les instruccions perquè aquestes actuacions es facin 

sempre després que algú utilitzi l’espai i facilitar que es puguin dur a terme.  

 La taula i la cadira utilitzades per dinar: els usuaris han de netejar la superfície 

de la taula i la zona de la cadira que es toca amb les mans.  

 Els microones, cafetera, mànec de la nevera, aixetes, superfícies utilitzades, 

etc.: els usuaris han de netejar la part que han tocat o polsat després 

d’utilitzar-los. 

 Fonts d’aigua: els gots o ampolles per reomplir no poden entrar en contacte 

amb l’aixeta i cal netejar-los i desinfectar-los amb freqüència. 

SG Obres i serveis 
(homòleg en cada 
Organisme Autònom) 
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MESURA PROPOSTES D’ACCIONS RESPONSABLE  OBSERVACIONS  

Procediment ús de 
zones comuns 
 

- Garantir que el personal que esmorza o dina (en el cas d’horaris partits) en el 

centre de treball, ho pugui fer, excepcionalment en el lloc de treball per evitar les 

aglomeracions de menjadors col·lectius, bars i restaurants i amb el benentès que 

els estris han de ser personals i mai compartits. 

- Permetre el marcatge per ATRI o targeta, sempre i quan no sigui necessari 

prémer cap botó o pantalla (evitar l’ús del marcatge digital) 

SG de Recursos Humans 
(homòleg en cada 
Organisme Autònom) 

 

Neteja i 
desinfecció. 
Mesures 
higièniques 

Elaborar un protocol de neteja i desinfecció enfront el Covid. Servei de prevenció 
SG Obres i serveis 
(homòleg en cada 
Organisme Autònom) 

 

Realitzar la neteja i desinfecció seguint el protocol establert,  seguint estrictament 

les condicions de seguretat establertes a l’etiquetatge, així com les indicacions dels 

serveis de prevenció.  

SG Obres i serveis 
(homòleg en cada 
Organisme Autònom) 

 

- Incorporar gel hidroalcohòlics El gel hidroalcohòlic s’ha de situar a l’entrada dels 

centres de treball perquè tothom, personal i públic, l’utilitzi obligatòriament en 

accedir-hi. També ha d’estar 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.  

- Preveure la provisió de sabó de mans en quantitat suficient per garantir  el rentat 

de mans amb la freqüència adequada.  

- 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. 

SG Obres i serveis 
(homòleg en cada 
Organisme Autònom) 
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MESURA PROPOSTES D’ACCIONS RESPONSABLE  OBSERVACIONS  

Ventilació - Garantir la ventilació adequada dels locals, que ha de ser natural quan sigui 

possible, abans i, especialment, després de la jornada laboral. En el cas dels 

sistemes de ventilació o climatització, es farà una ventilació general forçada, 

que proporcioni una renovació d’aire del 100%, sense recirculació. Sempre que 

sigui possible, es garantirà la humidificació dels espais.  

 

- Els ventiladors (d’aspes, de peu, de sobretaula, calefactors, etc) poden ser una 

font de dispersió de gotícules, atès el flux d’aire que generen al seu voltant, 

per la qual cosa es procedirà a retirar tots els ventiladors i calefactors propietat 

del departament que es trobin a les instal·lacions.  Els aparells particulars, es 

precintaran i no es podran utilitzar fins passada la situació actual del Covid-19. 

 

SG Obres i serveis 
(homòleg en cada 
Organisme Autònom) 

 

Senyalització Senyalitzar les normes comuns de comportament davant l’epidèmia. 
- Mantenir distància de 2m 
- Ús de mascaretes 
- Evitar ús ascensor 
- Evitar usar el marcatge digital 
- ... 

SG Obres i serveis 
(homòleg en cada 
Organisme Autònom) 

 

Coordinació 
d’activitats 
empresarials 
 

Les mesures adoptades de prevenció i seguretat s’han de fer extensives a altres 

treballadors i treballadores que accedeixin al centre de treball (visites, proveïdors, 

empreses d’obres o serveis, contractistes, llogaters d’espais, esportistes o 

treballadors autònoms) els quals són proveïts de material de protecció per les 

seves empreses.   

Servei de prevenció  
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4.2. Mesures específiques en determinats centres de treball 

 

MESURA PROPOSTES D’ACCIONS RESPONSABLE  OBSERVACIONS  

Entrades i sortides 
diferenciades 
 

Estudiar la possibilitat de definir entrades i sortides diferenciades en els centres 

de treball on hi pot haver més afluència de públic, per evitar l’aglomeració de 

personal i garantir les distàncies de seguretat (Palau de la Generalitat, Palau de 

Pedralbes i INEFC) 

Direcció i Gerència 
 
SG Obres i serveis 
(homòleg en cada 
Organisme Autònom) 

 

Mesurament de la 
temperatura 
corporal a les 
entrades dels 
edificis 
 

Estudiar la possibilitat d’instal·lar sistemes de mesures de controls de 

temperatura per descartar símptomes de la malaltia. És recomanable en els 

centres treball on hi pot haver més afluència de públic (Palau de la Generalitat, 

Palau de Pedralbes, CCE i INEFC) 

Direcció i Gerència 
 
SG Obres i serveis 
(homòleg en cada 
Organisme Autònom) 
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4.3. Mesures generals en tots els llocs de treball 

MESURA PROPOSTES D’ACCIONS RESPONSABLE  OBSERVACIONS  

Mesures 
organitzatives 
 

Garantir les distàncies de seguretat en els llocs de treball (2 metres), mitjançant 

mesures organitzatives. Aquestes mesures podran consistir, entre d’altres, en la 

reincorporació de manera gradual, si és necessari amb la reassignació de tasques, 

de manera que tots els serveis estiguin coberts, encara que amb menys personal. 

Altres mesures aplicables són: potenciar el teletreball; establir torns de treball, amb 

horaris diferents i, en general, horaris flexibles; combinar el treball presencial i 

teletreball, per reduir el temps de presència en el centre de treball i el nombre de 

persones que hi siguin presents, garantint la distància de seguretat... 

Funció Pública 
 
SG de Recursos 
Humans 
(homòleg en cada 
Organisme Autònom) 

 

Separació física 
entre llocs de 
treball 
 

Redistribuir, si escau, els espais dels llocs de treball (separació de taules) i/o la 
ubicació de les persones per garantir les distàncies de seguretat. 

SG Obres i serveis 
(homòleg en cada 
Organisme Autònom)  
Caps de les Unitats 

 

Vigilància de la 
Salut 

- Establir un procediment per a la garantia de la seguretat i salut  de les persones 

especialment vulnerables i especialment sensibles. 

- Fer protocol per l’estudi i maneig de contactes i casos. 

- Posar a disposició dels treballadors un Servei d’atenció psicològica i emocional.  

Servei de Prevenció FET 

Mesures de 
comportament 

- Complir  amb totes les mesures de prevenció . 

- Mantenir la distància de seguretat interpersonal de dos metres. 

- Evitar la salutació amb proximitat i el contacte físic, especialment l’encaixada de 

mans. 

- Evitar l’ús de l’ascensor. 

- Si noteu que comenceu a tenir símptomes, aviseu els vostres companys i 

superiors, extremeu les precaucions tant de distanciament social com d’higiene 

mentre esteu al lloc de treball i contacteu immediatament amb el servei de 

prevenció de riscos laborals, amb el vostre metge d’atenció primària, al telèfon 

d’atenció a la COVID-19, o utilitzeu l’aplicació STOP COVID19 CAT al vostre 

telèfon mòbil o tauleta 

Tots els treballadors  
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MESURA PROPOSTES D’ACCIONS RESPONSABLE  OBSERVACIONS  

Mesures 
higièniques 
personals 

- Rentar les mans amb aigua i sabó de manera 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.  

 Després d’embrutar-se les mans.  

 

- Usar gel hidroalcohòlic situat a l’entrada dels centres de obligatòriament en 

accedir-hi. També s’usarà 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.  

- El personal que porti guants s’ha de rentar les mans abans de posar-se’ls i 

immediatament després de treure’ls. 

- 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. 

- Cobriu-vos el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús en tossir i esternudar, 

i llenceu-lo a continuació a una galleda d’escombraries amb tancament. Si no 

disposeu de mocadors, empreu la part interna del colze per no contaminar les 

mans.  

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

Tots els treballadors  
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MESURA PROPOSTES D’ACCIONS RESPONSABLE  OBSERVACIONS  

Mesures 
higièniques 
ambientals 

- Eviteu, en la mesura del possible, utilitzar equips, dispositius, estris i objectes 

d’altres treballadors. En cas que sigui necessari, augmenteu les mesures de 

precaució i, si podeu, desinfecteu-los abans d’usar-los. Si no és possible, 

renteu-vos les mans immediatament després d’haver-los fet servir. 

- Faciliteu el treball al personal de neteja quan abandoneu el vostre lloc deixant-

lo lliure d’objectes i qualsevol element que dificulti la neteja i la desinfecció.  

-  Llenceu qualsevol deixalla d’higiene personal -especialment, els mocadors 

d’un sol ús, immediatament a les papereres o contenidors habilitats. 

Tots els treballadors  

Mobilitat - Evitar desplaçaments innecessaris, i programar les reunions i sessions 

formatives, jornades, seminaris i d’altres de manera telemàtica.  

- Evitar la utilització de vehicles d’ús compartit, si no es pot garantir la neteja i 

desinfecció dels mateixos. 

Cap de les unitats  

Formació i 
informació 

Formar  als treballadors en l’ús d’EPIs 

Informar als treballadors en: 

- Mesures de comportament 

- Mesures higièniques personals 

- Mesures higièniques ambientals 

Servei de Prevenció  
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4.4. Mesures específiques per lloc de treball 

MESURA PROPOSTES D’ACCIONS RESPONSABLE  OBSERVACIONS  

Proteccions 
col·lectives 

Instal·lar mampares de protecció en els llocs de treball d’atenció al públic 

(registre, recepcions...), també als llocs de treball de subaltern situats en zones 

de pas, en la zona de recollida de plats de la residència Blume. En al taula 4.5. 

estan definides per lloc de treball. 

SG Obres i serveis 
(homòleg en cada 
Organisme Autònom)  

 

Equips de 
protecció individual 

Proporcionar EPIs, segons el lloc de treball. En al taula 4.5. estan definits per lloc 

de treball. 

SG Obres i serveis 
(homòleg en cada 
Organisme Autònom)  

 

Usar els EPIs adients en el lloc de treball. En la taula 4.5 estan establerts els 

EPIs segons tasques. 

SG Obres i serveis 
(homòleg en cada 
Organisme Autònom)  
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4.5. Concreció de proteccions per lloc de treball 

LLOC DE TREBALL  PROTECCIONS COL·LECTIVES  
EQUIPS PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL 

ÚS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 

Usuari ordinador- 
Telefonista - Biòleg/oga - 
Carillonista 

N/A (no aplica) si es respecten al 
menys els 2 metres entre llocs de 
treball i la resta de mesures 
preventives. 

- Mascareta quirúrgica 
- Guants 

(veure NORMES GENERALS) 

Arxiver/a- Magatzem 
N/A si es respecten al menys els 2 
metres entre llocs de treball i la 
resta de mesures preventives. 

- Mascareta quirúrgica 
- Guants 

 (veure NORMES GENERALS)                                                               
Usar guants en el cas de manipular documents o materials de 
tercers. 

Alts càrrecs i assimilats 
N/A si es respecten al menys els 2 
metres entre llocs de treball i la 
resta de mesures preventives. 

- Mascareta quirúrgica 
- Mascareta FFP2  
- Guants 

(veure NORMES GENERALS)                                                                
En tasques institucionals, fora del centre de treball, fer ús de 
mascareta FFP2. 

Atenció al públic  -
Registre-  Conserge - 
Bibliotecari/a  

 
Mampara protecció allà on es 
facin tasques d'atenció al públic i 
entre treballadors sinó es 
respecten al menys els 2 metres 
de separació. 

- Mascareta quirúrgica 
- Mascareta FFP2  
- Guants 

(veure NORMES GENERALS)                                                                                                                 
·En tasques d'oficina o d'atenció al públic amb mampara de 
protecció usar la mascareta quirúrgica. 
·En tasques de manipulació de documents compartits o 
documents dipositats per externs utilitzar guants. 
·En tasques presencials d'atenció al públic, fora de la protecció 
de la mampara, fer ús de mascareta FFP2. 

Advocat 
N/A si es respecten al menys els 2 
metres entre llocs de treball i la 
resta de mesures preventives. 

- Mascareta quirúrgica 
- Mascareta FFP2 

(només pels advocats 
que van a tribunals)   

- Guants 

(veure NORMES GENERALS)                                                                                                                                                                                                                                           
En tasques de representació jurídica, fora del centre de treball, 
fer ús de mascareta FFP2. També usar guants, si hi ha 
intercanvi de documentació amb tercers. 

 Arquitecte/a - 
Enginyer/a  - Tècnics en 
PRL  

N/A si es respecten al menys els 2 
metres entre llocs de treball i la 
resta de mesures preventives. 

- Mascareta quirúrgica 
- Mascareta FFP2 (i/o 

pantalla facial) 
- Guants 

(veure NORMES GENERALS)        
En tasques de visites tècniques, acompanyats per tercers, 
usar mascareta FFP2, o bé pantalla facial amb mascareta 
quirúrgica. 

Cambrer/a  - Mestre de 
cerimònia - Cuiner 

Mampara de protecció dins els 
espais de recollida de plats per 
par dels comensals. (Residència 
Blume) 

- Mascareta quirúrgica 
- Mascareta FFP2 (i/o 

pantalla facial) 
- Guants 

(veure NORMES GENERALS)                                                                                                                                                              
En l'exercici de les tasques pròpies de la professió cal usar 
guants i mascareta FFP2 o pantalla facial i mascareta 
quirúrgica. No obstant, amb la mampara de protecció, l'ús de 
mascareta quirúrgica és suficient. (Residència Blume) 
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LLOC DE TREBALL  PROTECCIONS COL·LECTIVES  
EQUIPS PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL 

ÚS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 

Conductor/a  - Brigada 
N/A si es respecten al menys els 2 
metres entre llocs de treball i la 
resta de mesures preventives. 

- Mascareta quirúrgica 
- Mascareta FFP2 
- Guants 

(veure NORMES GENERALS)                                                                              
En l'exercici de les tasques pròpies de la professió cal usar 
guants i mascareta FFP2. 

Fotògraf- Tècnic en 
Protocol 

N/A si es respecten al menys els 2 
metres entre llocs de treball i la 
resta de mesures preventives. 

- Mascareta quirúrgica 
- Mascareta FFP2 
- Guants 

(veure NORMES GENERALS)                                                             
En tasques pròpies de les funcions de Fotògraf i Protocol, fer 
ús de mascareta FFP2. 

Neteja   
N/A si es respecten al menys els 2 
metres entre llocs de treball i la 
resta de mesures preventives. 

- Mascareta quirúrgica 
- Mascareta FFP2 
- Guants 

(veure NORMES GENERALS)                                                                
En l'exercici de les tasques pròpies de la professió cal usar 
guants i mascareta FFP2. 

 Personal de 
manteniment, 
instal·lacions i serveis - 
Informàtics - Audiovisuals 

N/A si es respecten al menys els 2 
metres entre llocs de treball i la 
resta de mesures preventives. 

- Mascareta quirúrgica 
- Mascareta FFP2 (i/o 

pantalla facial) 
- Guants 

(veure NORMES GENERALS)                                                             
En l'exercici de les tasques pròpies de la professió cal usar 
guants i mascareta FFP2, o bé pantalla facial i mascareta 
quirúrgica. 

 Personal Sanitari 
N/A si es respecten al menys els 2 
metres entre llocs de treball i la 
resta de mesures preventives. 

- Mascareta quirúrgica 
- Mascareta FFP2 
- Pantalla facial 
- Guants 

(veure NORMES GENERALS)                                                                         
En tasques de contacte amb el pacient, usar guants, 
mascareta FFP 2 i pantalla facial. 

Professor/a 
N/A si es respecten al menys els 2 
metres entre llocs de treball i la 
resta de mesures preventives. 

- Mascareta quirúrgica 
- Mascareta FFP2 
- Guants 

(veure NORMES GENERALS)                                                                
En tasques presencials d’ensenyament amb alumnes, on no 
es pugui garantir una distància de 2m, utilitzar mascareta 
FFP2. 

Subaltern-Suport a la 
docència- Guarda 
aparcament PMM 

Mampares de protecció en els 
llocs de treball situats en zones de 
pas o recepcions. 

- Mascareta quirúrgica 
- Mascareta FFP2 (i/o 

pantalla facial) 
- Guants 

(veure NORMES GENERALS)                                                                
· En tasques realitzades darrera la mampara usar la 
mascareta quirúrgica.                                                                                                          
·En tasques de contacte amb tercers, posar-se  mascareta 
FFP2, o bé pantalla facial i mascareta quirúrgica.                                                                               
· Si hi ha intercanvi de document o material, també usar els 
guants. 
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Signatura dels tècnics en prevenció: 

 

 

 

 

 

 

NORMES GENERALS d'ús d'EPIS en tasques d'oficina 

S'haurà de portar mascareta quirúrgica si no es respecten 
els 2 metres de distància. També per la circulació pel 

centre de treball. 

L'ús de guants només es recomana quan s'han de 
compartir documents o materials amb terceres persones. 

És millor rentar-se les mans sovint. 
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