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Recomanacions, mesures i actuacions per activitats  

GRUP E 

RECOMANACIONS 
1. VISITES 

Es recomana reduir les visites als clients particulars utilitzant eines de teletreballant, 
realitzant les visites presencials indispensables. 
 
 

2. DISTÀNCIA MÍNIMA 

El treballador haurà de mantenir una distància mínima amb el client, de 1,5 a 2 m. 
 
La disposició del lloc de treball necessari pel desenvolupament de les tasques s’haurà 
de condicionar amb l’objectiu de garantir les distàncies i mesures de seguretat actuals, 
evitant deixar eines i equips en superfícies sense protecció, i evitant que cap persona de 
la llar les toqui. 
 
 

3. TEMPS DE PERMANÈNCIA A CASA DEL CLIENT 

Procurar que la visita es realitzi d’una manera àgil i sense entreteniments. 

 

4. HIGIENE DE LES EINES I EQUIPS 

S'han de netejar i desinfectar freqüentment les eines i equips utilitzats, sobretot 
després de cada visita, amb especial atenció a qualsevol superfície que hagi pogut ser 
tocada amb les mans, seguint els protocols de neteja establerts a l'efecte. 
 
Per les tasques de neteja i desinfecció es pot fer servir lleixiu d'ús domèstic diluïda en 
aigua freda en les proporcions que indiquen les autoritats sanitàries o a l'etiqueta del 
producte, extremant les mesures de protecció amb agents químics. 
 
 

5. COBRAMENT 

S'aconsella el cobrament amb targeta i, en cas de que no se'n disposi, fer-ho sempre 
amb guants i per exemple utilitzant bossetes de plàstic per posar els diners i extremant 
les mesures d'higiene. 
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6. EN CAS DE NOMÉS LLIURAMENT A DOMICILI 

En el cas dels lliuraments a domicili, el repartidor haurà de portar obligatòriament 
guants i mascareta, i haurà de respectar en tot moment la distància de seguretat amb 
el client. A més a més, caldrà facilitar que el client faci el pagament en el moment de la 
comanda. En cas que no ho faci així, els clients poden tenir els diners preparats en una 
bossa per evitar el contacte amb el repartidor. 

 

 

EPIS I MATERIAL 

TREBALLADORS 
MASCARETA KN95 FFP2 

GUANTS DE VINIL/NITRIL 

ULLERES DE PROTECCIÓ EN-166 

GEL HIDROALCOHÒLIC 

 

Els treballadors i treballadores han d'anar protegits amb mascaretes i guants, que s'han de 
canviar quan sigui necessari, i s'han de rentar les mans sovint amb sabó o fer servir gel de 
mans. 
Es recomana, l’ús d’una bata o roba de treball que caldrà rentar cada dia a més de 60º. 
 

 

 

https://forms.gle/2ZdkeNHdUEXvy6Ef6
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