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ABANS D'ANAR A CASA DEL CLIENT
Com a primera mesura de prevenció, prendre’s
la temperatura, i si és superior a 37,5ºC no sortir
de casa o de l'empresa i notificar al vostre Centre
de Salut. En aquest cas, cal notificar a l'empresa
dels treballadors amb qui hagi estat en contacte.
També evitar qualsevol actuació o desplaçament
si
el
professional
presenta
símptomes
compatibles amb el COVID-19 (tos, dificultat
respiratòria ...).
L'empresa ha de facilitar a les persones
treballadores els equips de protecció
individual
Es recomana sortir sempre de casa o de
l'empresa amb la mascareta posada.
Recomanem sempre que abans de l'inici dels
treballs, les empreses o treballadors que vagin a
accedir a l'edifici, comuniquin al representant
legal de la Comunitat (l'administrador i / o el
president) la realització dels treballs, així com
l'horari laboral de entrada i sortida. (Consulteu
el document a aquest efecte facilitat des del Gremi)
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ALS DESPLAÇAMENTS
Poden anar fins a dues persones per fila de seients
en vehicles de fins a 9 places si tots utilitzen
mascareta.
Si el vehicle és una furgoneta de treball i disposa
d'una única fila, podran anar dues persones a la
cabina amb la màxima separació i mascareta.
Es recomana desinfectar el vehicle després de
cada ús, utilitzant gel hidroalcohólico o altres
desinfectants o productes autoritzats.
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A L'ARRIBAR A CASA DEL CLIENT

Utilitzar preferentment les escales.
L'ascensor ha de reservar-se per a aquells supòsits
en què resulti imprescindible, en aquest cas
l'ocupació màxima serà d'una persona, llevat que
sigui possible garantir la separació de dos metres.
Si el client no es troba bé o mostra símptomes
sospitosos de coronavirus no inicieu les obres.
Abans d’iniciar les obres, informar al client que,
seguireu aquest protocol d'actuació.
Se li informarà que, per seguretat, en la mesura
que sigui possible, haurà de romandre en una altra
estança de l'habitatge o, al menys, mantenir una
separació de, com a mínim, 2 metres
S'haurà d'evitar qualsevol salutació o contacte
físic amb ell.
A més d'extremar les mesures higièniques, els
treballadors accediran a l'edifici utilitzant
màscares, guants i peucs, o que la roba i calçat
utilitzats en l'entrada i sortida a l'edifici siguin
diferents als utilitzats durant la jornada laboral.
Els materials i eines necessaris s'introduiran
aïllats embolicats en plàstic.
Assegureu-vos que disposa de tot l'equipament i
material necessari per la jornada, evitant
desplaçaments innecessaris.
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MENTRE ES FAN LES OBRES

Protegir prèviament l’accés a la zona de treball
amb plàstics, sectoritzant l’espai i mantenir la
màxima protecció amb els EPI'S necessaris.
Es col·locarà, en lloc visible pels treballadors, les
recomanacions adoptades.
Cal coordinar les feines per evitar que coincideixin
molts treballadors en un mateix espai.
S'ha d'assegurar la disponibilitat d'aigua, sabó i
tovalloles de paper d'un sol ús i solucions
hidroalcohòliques.
Ventilar el lloc a on s’estigui treballant, mantenir les
eines tapades.

Serà necessària la difusió del procediment
d'actuació de l'obra a totes les empreses i
treballadors autònoms que realitzin activitats en el
centre de treball.
Si utilitzeu elements comuns per pujar material,
cal fer-ho sempre amb guants i mascartes i
netejar els elements que es manipulin, com les
botoneres de l’ascensor, poms de portes,
baranes....
En el cas de lliuraments i muntatges, i en cas de
que els repartidors tinguin que entrar, caldrà que
ho facin amb mascareta i guants.
S'ha d'evitar compartir les eines de mà, mòbils,
vehicles o altres equips. Si es comparteixen eines,
cal netejar-les (amb aigua i lleixiu o hidrogel) abans
de traspassar-les.
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AL FINAL DE LA JORNADA

A l’acabar la jornada, cal fer una neteja de totes
les superfícies, en especial aquelles de contacte
freqüent (poms de portes, interruptors, baranes
etc,...)
Rentar-se les mans amb gel hidroalcohólico.
No fer servir el bany de l'domicili.
Dirigir-se cap a la sortida sense tocar res.
Evitar donar la mà a el client com a comiat.
La persona treballadora haurà, en aquest ordre,
rentar-se les mans en profunditat, treure's la
roba de treball, i un cop fora de l'edifici, treure's
amb seguretat la màscara i els guants.
No deixar residus ni EPI al domicili
Desinfectar les eines i material utilitzat, així com
rentar la roba de treball a més de 60º.

6 AL FINAL DE L'OBRA
Netejar bé totes les superfícies amb netejadors
bactericides desinfectants. Cal tenir cura que els
materials no resultin danyats amb la neteja. Molta
cura amb la desinfecció amb ozó. (oxida els
materilas i no és apte per asmàtics)

