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Recomanacions, mesures i actuacions per activitats  

GRUP D 

RECOMANACIONS 
1. VISITES 

Es recomana reduir les visites a les empreses clients utilitzant eines de teletreballant, 
realitzant les visites presencials indispensables. 
 

2. DISTÀNCIA MÍNIMA 

S’ haurà de mantenir una distància mínima entre persones, de 1,5 a 2 m. 
 
La disposició dels llocs de treball necessaris per l'organització de la reunió recaurà 
sobre l’empresa que rebi la visita, havent-se d’adequar l’empresa visitant a les normes 
que aquesta hagi establert. 
 
 

3. TEMPS DE PERMANÈNCIA A L’EMPRESA 

Procurar que les visites facin la reunió de manera àgil i instant-los educadament a no 
entretenir-se a l’entrada ni la sortida de la mateixa. 

 
4. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

S'aconsella la utilització de documents o plataformes digitals i, en cas de que no se'n 
disposi, fer-ho sempre amb guants i extremant les mesures d'higiene. 

 
 

5. EN CAS DE RECEPCIÓ DE PRODUCTES ECEPCIÓ  

Si l’empresa visitant porta algun producte, haurà de deixar el producte a terra a la zona 
d’entrada i no entregar-lo en mà. 
S’haurà de manipular el paquet amb guants. 
Es recomana desinfectar amb dissolució de lleixiu la caixa.  
 
Quan sigui possible s’establirà una zona de recepció i una d’expedició separades que 
també s’hauran de netejar amb més intensitat ja que hi accedeixen persones externes. 
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EPIS I MATERIAL 

 

MASCARETES KN95 FFP2 

GUANTS DE VINIL/ NITRIL o GUANTS D’UN SOL ÚS 

GEL HIDROALCOHÒLIC 

 
Es recomana portar guants de vinil o nitril o bé utilitzar guants d’un sol ús en cada visita que 
es puguin llençar en una paperera al sortir de la visita.  
Es recomana portar una mascareta. 

 

https://forms.gle/2ZdkeNHdUEXvy6Ef6

	1. VISITES
	2. DISTÀNCIA MÍNIMA
	3. TEMPS DE PERMANÈNCIA A L’EMPRESA
	Procurar que les visites facin la reunió de manera àgil i instant-los educadament a no entretenir-se a l’entrada ni la sortida de la mateixa.
	4. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
	S'aconsella la utilització de documents o plataformes digitals i, en cas de que no se'n disposi, fer-ho sempre amb guants i extremant les mesures d'higiene.
	5. EN CAS DE RECEPCIÓ DE PRODUCTES ECEPCIÓ
	Si l’empresa visitant porta algun producte, haurà de deixar el producte a terra a la zona d’entrada i no entregar-lo en mà.

