PROTOCOL DE MESURES DE PREVENCIÓ DAVANT
EL RISC D’EXPOSICIÓ A COVID-19

07/12/2020

CONVOCATÒRIES I PROCESSOS SELECTIUS

MESURES PREVENTIVES

Prioritat aplicació: Immediata

MESURES GENERALS
En cas de presentar alguna simptomatologia compatible amb contagi per COVID-19 no s’ha d’acudir a la
convocatòria o al Consell Comarcal ni participar en l’activitat de forma presencial, cal comunicar-ho i contactar amb
el sistema públic de salut.
Si sou contacte estret d’un cas confirmat positiu de COVID-19, tampoc heu d’acudir a la convocatòria ni al Consell
Comarcal ni participar en cap activitat grupal presencial.
Seguiu les indicacions relacionades amb la higiene freqüent de mans i la higiene respiratòria.
Manteniu el distanciament social durant l’activitat respectant la separació de 1,5m. entre persones.
Manteniu també la distància social en les zones comunes, taulells, passadissos, etc. i prioritzeu l’ús de les escales.
Utilitzeu protecció individual respiratòria (mascareta) en tot moment
Renteu-vos les mans abans i després d’estar en contacte amb superfícies o objectes comuns (portes, impressores,
papers, ...)
Eviteu compartir elements d’ofimàtica d’ús individual (ratolí, teclat, bolígraf etc.), quan sigui imprescindible netegeu
els objectes abans i després d’usar-los.
Quan s’hagin de manipular molts objectes comuns de forma reiterada es recomanable utilitzar guants.
Manteniu lliures les superfícies un cop s’han utilitzat par facilitar-ne la higiene posterior.
Totes les persones participants han de seguir estrictament les mesures de protecció encaminades a controlar i
reduir la transmissió del virus COVID-19
PROTECCIÓ A L’AULA ( DISTÀNCIA + MASCARETA QUIRÚRGICA + HIGIENE)
La distància social és la primera mesura de protecció respiratòria i cal adaptar la separació entre llocs per mantenir
la distància d’1,5m. entre persones. (RD 21/2020)
Utilitzeu protecció respiratòria (mascareta) i procureu mantenir la distància social (desplaçaments per passadissos,
zones comunes, converses, ...)
Utilitzeu guants quan ens trobem en situació de contacte freqüent amb superfícies i objectes aliens.
MESURES ORGANITZATIVES

(A CÀRREC DEL DEPARTAMENT O RESPONSABLE DE L’ACTIVITAT)

Abans de l’activitat i també al finalitzar-la caldrà netejar les superfícies i elements de contacte (taules, manetes de
portes, etc.) amb el producte higienitzant que ha d’estar disponible en l’espai.
Planifiqueu l’accés esglaonat de les persones convocades per evitar aglomeracions.
Preveieu una distribució dels assistents a l’espai de formació procurant una distancia recomanable d’1,5 m. (en cap
cas serà inferior a 1 m).
Faciliteu en la zona d’accés un punt amb gel hidroalcohòlic que permeti la higiene de mans dels assistents i vetlleu
perquè els participants que accedeixin a l’espai es rentin les mans.
Senyalitzeu en l’accés a l’espai les pautes de seguretat contra l’exposició a la COVID-19 :
distància/mascareta/rentat de mans.
Ventileu prèviament l’espai per garantir renovació de l’aire i, en la mesura que la climatologia ho permeti, manteniu
la ventilació mentre duri la formació (sense provocar corrents d’aire elevats).
En cas de mantenir les finestres tancades durant l’activitat caldrà ventilar cada hora i en cada ocasió que hi hagi
descans de l’activitat durant 5-10 minuts.
La persona, departament o entitat que organitza l’activitat ha de controlar i registrar les persones assistents.
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