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CORONAVIRUS: COVID-19



1. Coronavirus: Covid-19.

CORONAVIRUS: Informació bàsica i mesures preventives

Els coronavirus són una família de virus descoberts en la dècada dels 
60, l’origen és desconegut, poden provocar malalties en animals i 

humans. 

Hi ha diferents tipus, provocant des de un simple refredat fins a un 
síndrome respiratori greu. Entre alguns trobem: SRAS-CoV, MERS-CoV i 

el  COVID-19.



SÍMPTOMES



2. SÍMPTOMESS

FEBRE TOS FALTA D’AIRE



VÍES DE TRANSMISSIÓ



3. VÍES DE TRANSMISSIÓ (I) 

▪ Entre persones quan una d’ella està infectada
pel virus.

▪ A través de gotícules procedents de las foses
nasals o la boca, aquestes surten expedides al
tossir, esternudar o exhalar.

▪ Les gotes poden caure sobre objectes i
superfícies que ens rodegen, d’aquesta manera
al tocar objectes i després tocar amb les mans la
boca, nas o ulls, ens podem contagiar.



3. VÍES DE TRANSMISSIÓ (II) 



RECOMENACIONS 
GENERALS



• La higiene de mans és la mesura principal de prevenció i
control de la infecció.

MESURES GENÈRIQUES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

DAVANT MALALTIES RESPIRATORIES 

• Mantenir distanciament social de 2 metros.



• Etiqueta respiratòria:

o Cobrir-se el nas i la boca amb un mocador al tossir i esternudar, i llençar-lo a una
paperera amb tapa i pedal. Si no se disposa de mocadors utilitzar la part interna del colze per
no contaminar les mans.

o Evitar tocar-te els ulls, el nas o la boca.

o Practicar bons hàbits de higiene respiratòria.

MESURES GENÈRIQUES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

DAVANT MALALTIES RESPIRATORIES 



MESURES PREVENTIVES



TIPUS DE MESURES PREVENTIVES:

1. MESURES ORGANITZATIVES
2. MESURES DE PREVENCIÓ
3. MESURES DE PROTECCIÓ (EPI’s)



1. MESURES ORGANITZATIVES 
EN ELS CENTRES DE L’AJUNTAMENT



MESURES PREVENTIVES ORGANITZATIVES EN EL CENTRES DE L’AJUNTAMENT

• Escalonar l’entrada i sortida dels diferents centres de l’Ajuntament.

• Anular o aplaçar les excursions, visites que no siguin imprescindibles a zones
declarades com àrees amb transmissió comunitària.

• Prioritzar sempre que sigui possible l’ús de medis informàtics, telemàtics, etc.

• En caso de realitzar reunions presencials, reduir al màxim possible el número de
assistentes i mantenir la distància de seguretat.

• Establir e informar de l’aforament màxim en les zones de realització de tallers,
reunions i zones comunes. De igual manera, intentar coincidir el menor número
possible de persones en las zones comunes dels espais municipals de
l’Ajuntament.

• Seguir les normes d’ús de les zones comunes dels espais municipals.

• No pot haver contacte físic per saludar (donar les mans, petons, etc.).



1. Compleix amb totes les mesures de prevenció indicades mitjançant cartells en els
diferents espais municipals.

2. Seguir les instruccions indicades pel personal de l’Ajuntament i respectar la
senyalització.

3. Mantenir la distància interpersonal (aproximadament 2 metres).

4. Quan no se pugui mantenir la distancia mínima (2 m) amb altres persones és obligatori
utilitzar la mascareta.

5. Complir les normes establertes per a l’entrada i sortida dels espais municipals i les
seves zones comuns.

6. Evita, en la mesura del possible, utilitzar equips, material dels tallers, ordinadors
compartits. En cas que sigui necessari, augmenta les mesures de precaució i
desinféctalos abans d'usar-lo. Si no és possible, renta't les mans immediatament després
d'haver-los fet servir.

7. Evita compartir vasos, plats u altres articles d’ús personal. 

MESURES PREVENTIVES ORGANITZATIVES EN EL CENTRES DE L’AJUNTAMENT



MESURES PREVENTIVES ORGANITZATIVES EN EL CENTRES DE L’AJUNTAMENT

ATENCIÓ AL PÚBLIC

• Establir i informar de l'aforament màxim.

• Habilitar mecanismes de control de accés en les entrades.

• Qualsevol usuari, inclús el que espera per entrar a un taller, reunió, trobada, ha de 

guardar la distancia interpersonal.

• Els diferents espais municipals on hi ha atenció al públic s’han instal·lat mampares 

separadores.

• Quan no hi hagi mampares separadores, s’utilitzarà mascareta obligatòriament.

• En la recepció i sales d’espera està senyalitzada la distància de 2 metres (ej. cintes

adhesives en el terra).



MESURES PREVENTIVES D'ORGANITZACIÓ: HIGIENE AL CENTRE DE TREBALL

(NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ)

Es recomana:

1. Realitzar ventilació periòdica en les instal·lacions com a mínima de forma diària i durant 10-
15 minuts.

2. Mantenir la porta d’ accés oberta, sempre que sigui possible, per assegurar la renovació d’
aire.

3. S’ha reforçat la neteja dels filtres d’aire.

4. Reforçar les tasques de neteja i desinfecció en totes las estàncies, amb especial incidència
en superfícies, especialment aquells que es toquen amb més freqüència com finestres o
poms de portes, així com material compartit, taules cadires, material dels tallers,
ordinadors, teclats, ratolins, etc...

5. Els estris per a la realització d’activitats, a ser possible seran ús individual. En cas contrari,
és necessari netejar-los i desinfectar-los després de cada ús.

6. Evitar, sempre que sigui possible, traslladar material o fora dels espais utilitzats.



5. MESURES PREVENTIVES ORGANITZATIVES: GESTIÓ DE RESIDUS

Es recomana:

• La gestió dels residus ordinaris continuarà realitzant-se de la manera habitual, respectant els

protocols de separació de residus.

• Els mocadors d'un sol ús que el personal empri per l'assecat de mans o per al compliment de la

"etiqueta respiratòria" siguin rebutjats en papereres o contenidors protegits amb tapa i, si pot

ser, accionats per pedal.

• Tot material d'higiene personal (mascaretes, guants de làtex, etc.) s'ha de dipositar en la

fracció resta (agrupació de residus d'origen domèstic que s'obté un cop efectuades les

recollides separades).

• En cas que un usuari, monitor, col·laborador presenti símptomes mentre es trobi en el espai

municipal, cal aïllar el contenidor on hi hagi dipositat mocadors o altres productes usats.

Aquesta bossa d'escombraries ha de ser extreta i col·locada en una segona bossa

d'escombraries, amb tancament, per al seu dipòsit a la fracció resta.



2. MESURES DE PREVENCIÓ



1. Prendre la temperatura abans de sortir de casa.

2. Si presentes qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat al respirar, etc.) comunica-ho a la persona

de contacte de l'Ajuntament i contacta amb el teu centre d'atenció primària i seguir les seves

instruccions

3. Si has estat en contacte estret (convivents, familiars i persones que hagin estat en el mateix lloc que un

cas mentre el cas presentava símptomes a una distància menor de 2 metres durant un temps de al

menys 15 minuts) o has compartit espai sense guardar la distància interpersonal amb una persona

afectada pel coronavirus SARS-CoV-2, tampoc has d'acudir al teu lloc de treball, fins i tot en absència

de símptomes, per un espai de al menys 14 dies..

4. Si ets vulnerable per edat, per estar embarassada o per patir afeccions mèdiques anteriors (com, per

exemple, hipertensió arterial, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer

o immunodepressió) consulta amb el metge de família abans d’acudir a realitzar les teves tasques.. En

cas que no puguis realitzar les teves tasques a distància i no es puguin prendre mesures per a la

protecció de el lloc de treball, un metge ha d'acreditar, que has de romandre en una situació

d'aïllament a efectes.

2. MESURES PREVENTIVES DE PREVENCIÓ: ABANS D’ANAR A L’ESPAI 
MUNICIPAL 



Es recomienda:

1. Sempre que puguis, prioritza les opcions de mobilitat que millor

garanteixin la distància interpersonal d'aproximadament 2

metres. Per aquesta raó, és preferible en aquesta situació el

transport individual.

2. Si vas a la feina caminant, amb bicicleta o moto, patinets- vehicles

de mobilitat personal (VMP), no cal que portis mascareta. Guarda

la distància interpersonal quan vagis caminant pel carrer.

3. En els viatges en transport públic guarda la distància

interpersonal amb la resta de les persones i intenta tocar el mínim

de superfícies possibles i no et toquis la cara. És obligatori

utilitzar una mascareta higiènica, si vas amb transport públic.

2. MESURES PREVENTIVES DE PREVENCIÓ: DESPLAÇAMENT ALS CENTRES 
MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT



1. Les taules han d'estar lliures de documentació, a fi de facilitar la neteja.

2. Complir les següents mesures d'higiene personal:

3. Renta't freqüentment les mans amb aigua i sabó, o amb una solució hidroalcohòlica. És
especialment important rentar-se després de tossir o esternudar o després de tocar superfícies
potencialment contaminades. Tracta que cada rentat duri al menys 40 segons. Assecar amb paper d'un
sol ús.

a. Renta't les mans a l'entrar / sortir de les instal·lacions, amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic.

b. Cobreix-te el nas i la boca amb un mocador d'un sol ús al tossir i esternudar, i tira’l a
continuació en una galleda d'escombraries que compti amb tancament. Si no disposes de
mocadors empra la part interna de el colze per no contaminar les mans.

c. Evita tocar-te els ulls, el nas o la boca.

4. Facilita el treball de neteja, quan acabeu l’activitat, s’ha de deixar tot recollit. cuando abandones tu
puesto, despejando lo máximo possible.

MESURES PREVENTIVES DE PREVENCIÓ EN ELS ESPAIS MUNICIPALS





MESURES PREVENTIVES DE PREVENCIÓ: DE HIGIENE

Quant haig de rentar les mans?

• Rentar-se les mans amb aigua i sabó, o amb solució a base d'alcohol, protegeix de la
mateixa manera i ha de realitzar-se després d'estar en contacte amb secrecions
respiratòries i objectes o materials contaminats.

• Rentar-se les mans de forma regular i com a mínim quan:
• Abans de dinar, després d'usar el bany.
• Després de sonar-se el nas, tossir o esternudar.
• Després d'haver estat en llocs públics.
• Després d'haver tocat superfícies en llocs públics (baranes, portes, etc.).
• Després d'haver tocat a una altra gent.
• Durant TOTS els pauses de descans establertes dins de la jornada.
• A l'entrada i a la sortida de les zones comunes (vestidors, menjador, sales

d'espera, etc.) sempre que es vagi a fer ús de qualsevol element dins
d'aquestes instal·lacions.







3. MESURES DE PROTECCIÓ:
EPI’s: MASCARETES I GUANTS



Les màscares són una mesura de protecció, sempre que s'utilitzin correctament, però no

substitueixen les mesures de prevenció més efectives: la distància de seguretat respecte d'altres

persones i la higiene de mans freqüent.

Les macaretes tenen dues funcions bàsiques:

• Protegir altres persones de la contaminació de la nostra saliva.

• Protegir el nas i la boca de la contaminació de la saliva d'altres persones.

MESURES PREVENTIVES DE PROTECCIÓ: MASCARETES



MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN: MASCARILLAS



MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN: TIPOS DE MASCARILLAS



MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN : TIPOS DE MASCARILLAS



MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN : 
USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS



Error: La teva mascareta entra en contacte amb
el teu cos (barbeta, mans, guants ... i els teus
objectes personals abans de posar-te-la)

Error: fumar, menjar o beure amb la mascareta.

MESURES PREVENTIVES DE PROTECCIÓ: 
EXEMPLES DE MAL US DE LAS MASCARETES



MESURES PREVENTIVES DE PROTECCIÓ: 
EXEMPLES DE MAL US DE LAS MASCARETES

Errores:
• Tocar la part exterior de la mascareta contaminada.
• Col·locar i retirar-se la mascareta tocant la part interna

amb guants i/o mans brutes.
• No cobrir-se el nas



MESURES PREVENTIVES DE PROTECCIÓ: 
COM TREURE’S ELS GUANTS



RESUMEN NORMES IMPORTANTS





GRACIES PER LA 
VOSTRA ATENCIÓ


