PROTOCOL RECOMANAT PELS EQUIPS DE PERSONAL
DE RECOLZAMENT A FIRES, CONGRESSOS,
PROMOCIONS I ALTRES ESDEVENIMENTS, EN FRONT
A L’EXPOSICIÓ AL CORONAVIRUS
Aquesta guia de recomanacions està supeditada als possibles canvis i directives
publicades pel Ministeri de Sanitat, les Conselleries de Medi Ambient i Salut de les
Comunitats Autònomes, i els propis serveis de prevenció i acreditació.

1. INFORMACIÓ/PROTOCOLS D’ACTUACIÓ DELS CENTRES DE TREBALL
Les seus i els centres on els treballadors realitzaran la seva feina, siguin públics o privats,
hauran de posar a disposició de les empreses de personal de recolzament els seus plans
de prevenció i mesures específiques de protecció enfront del COVID 19.
La realització del servei del personal dependrà de com l’organitzador del congrés o
esdeveniment hagi preparat la seu (zones de desinfecció, mampares de separació,
distribució dels punts d’accés, control de temperatura, tests ràpids de detecció...).

2. TREBALLADORS DE RISC I AVALUACIÓ DEL RISC D’EXPOSICIÓ
Es consideraran treballadors de risc:
- Dones en estat de gestació i/o lactància.
- Malalts coronaris.
- Malalts respiratoris.
- Persones amb patologies diverses que les autoritats sanitàries hagin establert com a
grup de risc, evitant la presència dels mateixos en els centres de treball.
 El treballador haurà de comunicar a l’empresa si es troba en algun d’aquests col·lectius.
En el cas del personal de fires, congressos, promocions i altres esdeveniments, ens trobem
en el cas de baixa probabilitat d’exposició, i les mesures individuals de protecció es
centraran en la protecció facial, respiratòria i guants.
És imprescindible que el lloc de treball compleixi totes les mesures sanitàries requerides
per tal de poder fer el servei.

3. FORMACIONS Y BRÍFINGS
La informació i la formació són fonamentals per assegurar el compliment de les mesures
d’higiene i seguretat per part dels treballadors en una circumstància tan particular como
l’actual. S’ha de garantir que tot el personal compta amb una informació i formació
específica i actualitzada sobre las mesures que s’implantin.
En el cas de haver de fer formació presencial, com per exemple els brífings preesdeveniment, s’hauran de dur a terme a la sala o zona de formació, sempre que sigui
possible mantenir la distància interpersonal mínima de 2 metres.

4. MATERIAL I EL SEU ENVIAMENT
L’empresa contractant del personal de recolzament haurà de facilitar el material per la seva
protecció individual. S’usarà mascareta i/o pantalla facial protectora i guants.
Per la desinfecció personal i d’objectes, es farà servir gel hidroalcohòlic i/o altres biocides
autoritzats, utilitzant-los segons les instruccions dels fabricants.
Per tal de garantir que el material enviat ha sigut tractat amb les mesures higièniques
pertinents, es proporcionarà al personal la informació sobre els protocols que han seguit les
empreses de transport contractades.

5. DE CASA A LA FEINA
-

Es recomana posar-se el termòmetre abans de sortir de casa.
No usar l’ascensor, si es pot.
En cas de tenir febre o símptomes com tos i/o dificultat per respirar, quedar-se a
casa, comunicant-ho a l’empresa i trucar al servei públic de salut (112).
Per al desplaçament triar aquestes opcions de més a menys recomanables:
o

o

Anar caminant, amb mascareta, mantenint una distància mínima de 2 metres
amb altres persones i intentant tocar el mínim de superfícies possibles,
evitant tocar-se la cara.
Usar el vehicle propi. Sempre que sigui possible de forma individual. Si es
comparteix el vehicle, 4 persones como màxim, cada persona durà
mascareta. Important: desinfectar el vehicle després cada us, sobretot les

o

parts que s’han manipulat. Intentar tocar el mínim de superfícies possibles y
no tocar-se la cara.
Si es fa servir el transport públic: dur mascareta i guants, i intentar tocar el
mínim de superfícies possibles y no tocar-se la cara.

6. ENTRADA AL CENTRE DE TREBALL
-

A l’arribar al centre es prendrà la temperatura.
Evitar, en la mesura del possible, l’acumulació de personal a l’entrada del centre de
treball mitjançant l’accés esglaonat (ex. entrada cada 5 min.).
No usar l’ascensor, si és viable.
Es recomana rentar-se amb gel hidroalcohòlic per la desinfecció de les mans abans
d’accedir al centre de treball, i abans i després de fer us dels sistemes de control
d’accés (sistemes de fitxatge).
Els treballadors duran en tot moment mascareta i/o pantalla facial i guants, i usaran
el gel com a reforç de seguretat.

7. EN EL LLOC DE TREBALL
S’haurà d’assegurar la separació mínima de 2 metres entre els treballadors.
En aquells casos en els que sigui possible l’atenció personalitzada de més d’un client al
mateix temps, aquesta no podrà realitzar-se de manera simultània pel mateix empleat.
Els establiments i locals senyalitzaran de forma clara la distància de seguretat de 2
metres entre clients mitjançant marques al terra, balises, cartelleria o senyalització.
Durant tot el procés de compra, així com en les zones d’atenció i de pagament, la
distància entre treballador i client serà d’1 metre com a mínim i sempre amb elements
de protecció com mampares o pantalles facials i mascaretes.
-

Evitar, sempre que es pugui, l’ús compartit d’equips, eines, màquines, vehicles, etc.

-

Realitzar una correcta higiene de mans amb aigua i sabó o amb una solució
hidroalcohòlica de forma freqüent i cada vegada que el treballador es mogui del seu
lloc de treball.

-

Sistemes dispensadors:
o Informar sobre la necessitat de que els clients mantinguin la distància de
seguretat de 2 metres a l’esperar el seu torn.
o Informar sobre la conveniència d’usar guants o alguna protecció per accionar
la màquina o, si no s’utilitzen, la necessitat de desinfectar-se les mans abans
i després del seu ús.
o Extremar la neteja i desinfecció de les màquines especialment en els punts
de contacte directe amb l’usuari (pantalla, polsadors, recollida del producte,
etc.).

8. RECOLLIDA/REBUIG DEL MATERIAL I NETEJA DEL VESTUARI
En acabar la jornada els materials reutilitzables s’hauran de desinfectar amb un netejador
adient o amb gel hidroalcohòlic, abans de deixar-los recollits al magatzem o de retornarlos a l’empresa.
Els materials d’un sol ús, excepte les mascaretes i guants, es duran al contenidor
adequat.
Les mascaretes i els guants s’han de depositar en una galleda d’escombraries amb tapa
i pedal. El contingut de la galleda es llençarà al contenidor gris. Està totalment prohibit
depositar-los als contenidors de recollida separativa de qualsevol de les fraccions
(orgànica, envasos, paper, vidre o tèxtil). Òbviament no es poden llençar al carrer. Hem
de recordar que els guants de làtex o de nitril no són envasos ni ampolles, per tant, no
s’han de depositar mai al contenidor groc.
Pel que fa al vestuari, s’hauria de proporcionar un uniforme per dia de feina o, en el seu
defecte, un mínim de dos uniformes perquè es pugui netejar i assecar un dels dos i poder
dur sempre una uniformitat neta i sense residus.
Al domicili rentar l’uniforme abans de tornar-lo a fer servir o de retornar-lo a l’empresa.
Les peces tèxtils s’han de rentar de forma mecànica en cicles de rentat complets a
60/90ºC. Per la manipulació de las peces tèxtils brutes s’utilitzaran guants. No s’ha
d’espolsar la roba abans de rentar-la.
En tot cas es seguiran les indicacions de l’empresa.

9. RECOMANACIONS GENERALS
-

Evitar aglomeracions o agrupacions de treballadors que suposin un contacte entre
ells, tant en zones de treball como en totes les dependències i instal·lacions del
centre.
Es recomana dur el cabell recollit i utilitzar el mínim de complements de cara al
correcte ús dels materials de protecció.
No compartir les ampolles d’aigua.
Tapar-se el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús al tossir i/o esternudar, i
llençar-lo a una galleda d’escombraries amb tapa i pedal.
Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.
Realitzar sovint la neteja i desinfecció dels elements de treball.
El material de treball individual i els EPIs seran d’ús personal per cada treballador.
No es poden compartir en cap cas, tampoc els uniformes, complements, o qualsevol
element necessari per dur a terme la feina.
Usar la mà no dominant per obrir les portes, manetes etc., sempre assegurant-nos
de la seva desinfecció amb gel hidroalcohòlic o sabó, o dur guants de protecció.

10. RECOMANACIONS ESPECÍFIQUES

PERSONAL DE SALA
El personal que atén la sala (en un congrés, esdeveniment, auditori, etc.) ha de dur a terme
unes tasques específiques que en la situació actual requeriran una cura especial, i
dependrà de cóm l’organitzador hagi estructurat la seguretat sanitària a cada esdeveniment
en particular, tanmateix amb con unes regles mínimes:
-

-

El personal d’accés a les sales haurà de controlar les portes d’entrada i sortida a fi
d’evitar que els assistents les hagin de manipular.
Si el personal de sala únicament ha d’acomodar, ho farà guardant sempre la
distància mínima de seguretat.
El personal de sala vigilarà en tot moment que els assistents estiguin ubicats
respectant les distàncies de seguretat fixades per l’organitzador.
Si la sala és gran i compta amb una separació de seguretat entre els assistents, el
personal de sala podrà usar mascareta o pantalla de protecció facial. En el cas de
ser una sala més petita, la mascareta serà d’ús obligatori durant tota la sessió, a
més a més o en lloc de la pantalla de protecció.
S’usaran guants de protecció en la manipulació de tots els elements que el personal
de sala faci servir (micròfons, ampolles d’aigua, gots o copes, cartelleria de taula per
ponents, comandaments de control de temperatura, ordinadors, etc.) i es

-

-

comprovarà amb l’organització que el material està desinfectat abans del seu ús
diari.
Si fos necessari el passi de micròfons, aquest es farà mantenint la distància de
seguretat, protegint-se amb mascareta i/o pantalla facial depenent de la distància de
seguretat. Es desinfectarà el micròfon entre cada ús (per això es facilitaran els
elements necessaris (cotó i esprai de solucions hidroalcohòliques) així com,
micròfons protegits amb elements de fàcil neteja o amb esponges d’un sol ús.
En el cas d’utilitzar lector de barra per controlar l’accés, serà obligatori l’ús de
mascareta, encara que el més recomanable és que l’assistent porti l’acreditació en
mà i estengui el braç per mostrar-la, i així poder mantenir una distància major.
Si abans d’entrar a la sala els assistents han de recollir material de traducció
simultània, igualment el personal estarà protegit amb guants, pantalla facial i/o
mascareta, depenent de si l’organitzador ha col·locat al seu davant una mampara de
protecció o no. Els guants seran obligatoris a l’haver de manipular documentació
dels assistents per lliurar el traductor.

PERSONAL D’ACOLLIDA
El personal d’acollida en esdeveniments, congressos, auditoris, museus, etc. Haurà de
contemplar també mesures de seguretat específiques.
-

-

En esdeveniments on l’organitzador hagi habilitat una pantalla de protecció per la
recepció dels assistents, i/o lliurament de documentació, i si existeix un perímetre
correcte de seguretat, serà obligatori l’ús de la pantalla facial i/o mascareta, així com de
guants.
El personal d’accessos, acollida i recepció farà una labor constant de vigilància a fi que
els assistents respectin les mesures de seguretat sanitària i garantir també la seva
pròpia protecció.
El personal que atengui el mostrador d’acreditacions mantindrà constantment les
superfícies desinfectades (se li facilitarà tot el necessari, d’ús senzill).
El personal de guarda-roba durà sempre guants i mascareta i repassarà la neteja de
superfícies i material de guarda-roba durant tota la jornada. Las peces es penjaran amb
distàncies de separació o fins i tot amb mesures de protecció, si els hi faciliten.

PERSONAL DE TRANSFERS I ACOMPANYAMENT
El personal de transfers i acompanyament en esdeveniments i congressos o programes
d’acompanyants, hauran d’anar protegits sempre amb pantalles facials i/o mascaretes i
guants, i vetllar perquè totes les persones al seu càrrec respectin les mesures i distàncies
de seguretat sanitària per garantir la protecció comú, realitzant una tasca d’informació i
recordatori constant.
Tindran sempre a mà gel hidroalcohòlic per si no disposen d’aigua i sabó accessible durant
tota la jornada.

PERSONAL DE PROMOCIONS I ESDEVENIMENTS DE MÀRQUETING
El personal de promocions en petites o grans superfícies,”field marketing”, esdeveniments
promocionals, etc. mantindrà les mesures de protecció recomanades a nivell general per
tot el personal d’esdeveniments, i tenir especial cura amb la manipulació de les mostres o
“samplings”, assegurant-se de que aquestes estan protegides abans de lliurar-les als
potencials clients, i esmerçar-se en la higiene utilitzant guants i gel hidroalcohòlic de
manera constant.
En el cas d’haver de captar dades i d’interactuar amb el públic, s’utilitzaran pantalles de
protecció facial i/o mascareta.
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