Fase 1: Ordre SND/399/2020, de 9 de maig .

→ Permès moviment per tota la província.

• Bars i restaurants:
- Desinfecció prèvia a obertura.
- Podran obrir les terrasses i ocupar-les fins a un 50% de la capacitat permesa. Distància de 2m entre taula i
taula i un màxim de 10 persones per taula, amb distància interpersonal (1,5m). Desinfecció entre client i client.
- Estovalles d’un sol ús: netejar en profunditat taules, cadires i estris entre ús i ús. Rentar roba a un mínim de
60ºC. Prohibit autoservei: setrilleres, escuradents o dispensadors tovallons de paper. Plats i coberteries en llocs
tancats.
- Posar a disposició dels clients gels virucides a l’entrada i evitar cartes i menús que passin de mà en mà.
- Desinfectar i netejar lavabos 6 vegades cada dia.
• Establiments turístics:
- Desinfecció prèvia a obertura.
- Poden ocupar habitacions sense restriccions. Serveis de restauració només als hostes i en iguals condicions
que bars i restaurants.
- Prohibit ús piscines, spas, gimnasos, zones infantils, etc.
- Recepció distància 2m i/o equips protecció per evitar risc.
- Terres marcats amb distàncies seguretat
- Disposició de gels desinfectants homologats.
- Cada 2h desinfectar superfícies i objectes d’ús quotidià (botons, manetes, aixetes, baranes, etc).
- Turisme actiu i de naturalesa: en grups de 10 persones i amb cita prèvia.

•
-

Comerç:
Reobertura locals minoristes ≤ 400m² si tenen accés individual. Límit 30% aforament. Prohibició rebaixes estiu.
Distància 2m entre clients. Preveure un horari per a majors de 65 anys.
Possibilitat establir punt recollida compres telefòniques o on-line. Cal recollida esglaonada de clients.
Neteja 2 cops al dia (una al final de la jornada). Neteja elements d’ús més freqüent (manetes, mostradors,
passamans, penjadors, etc). Cartell visible de franges de tancament per tasques de neteja. Neteja canvis torn.
Clients no poden utilitzar sanitaris excepte casos necessitat.
Distància dependent/client: 1m amb mesures seguretat i 2m sense mesures. Marcar línies al terra.
Perruqueries, fisioterapeutes, estètiques: no distància mínima amb client. Adoptar mesures estrictes. Distància 2m
entre clients.
Posada a disposició de clients de gels/desinfectats. No autoservei. No productes de prova (cosmètics, perfums).
Provadors: 1 persona i desinfecció després cada client. Peces emprovades i retornades: higienar-les

• Mesures generals treballadors i clients i/o usuaris: (aconsellable seguir protocols específics realitzats per gremis,
col·legis professionals, gremis, associació, etc) → sempre que sigui possible es seguirà fomentant el teletreball per
aquells treballadors que puguin realitzar la seva activitat laboral a distància.
-

Disposició gels desinfectants. Papereres amb pedals.
Distància seguretat i/o mesures seguretat
Treballadors fitxaran amb sistemes alternatius a empremta tàctil.
Reorganització horària per no coincidència massiva de treballadors.
Desinfecció espais comuns i d’ús diari. Rentat uniformes i roba treball entre 60 i 90ºC. Ventilació.
Ús sanitaris 1 persona i desinfecció 6 cops al dia.
Fomentar pagament amb sistemes electrònics i aparells no tàctils.
Marcar distàncies per a usuaris.

