68.20 Circular Informativa
NOVES MESURES PER A LA CONTENCIÓ DE LA COVID-19 ALS CENTRES DE
TREBALL
El DOGC, núm. 8248, de 16 d’octubre, publica la RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d’octubre,
per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Aquesta Resolució del Departament de Salut ha entrat en vigor en la data de la seva publicació
exceptuant-ne les previsions que afecten a les reunions i trobades familiars i de caràcter social,
(mentre no es ratifiqui judicialment aquest bloc de mesures continuen vigents les que es van
adoptar per resolució de 8 d’octubre) als actes religiosos i a les activitats docents universitàries a
l’espera de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya les ratifiqui si considera que no
vulneren el drets fonamentals (a la llibertat de culte, a l’educació,..).
L’apartat 3 de la resolució detalla les mesures de prevenció i higiene en centres de treball
que, sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, són les
següents:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Limitar al màxim la mobilitat de persones treballadores (treball a distància, teletreball,
videoconferències, horaris d’entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o similars.
Quan la feina sigui presencial garantir el manteniment de la distància de seguretat
interpersonal mínima (1’5 m) i quan no sigui possible proporcionar els equips de
protecció individual adequats al nivell de risc.
Neteja i desinfecció adequades, ventilació dels espais, en especial els comuns dels
centres de treball, evitar aglomeracions, zones d’entrada i sortida diferenciades,
intensificació neteja de superfícies,....
Aigua i sabó o gel hidroalcohòlic a disposició de les persones treballadores.
Ús de mascareta obligatori quan l’espai és d’ús comú o obert al públic i quan hi ha
desplaçaments per l’interior del centre.
Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones
treballadores com d’usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi major
afluència.

La durada de les mesures s’estableix per un termini de quinze dies.

Barcelona, 16 d’octubre de 2020
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