Actualitzat el 28/05/2020

MESURES PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DE LA INFECCIÓ COVID-19
PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER A LA MOBILITAT (18)
Realització de desplaçaments a la feina o dins la jornada laboral
Dirigit a totes les persones treballadores
En l’escenari actual, totes les persones som potencials transmissores de la malaltia, per això
hem d’actuar amb responsabilitat durant els desplaçaments aplicant en tot moment les
recomanacions indicades per les autoritats sanitàries i les mesures preventives indicades per
l’Entitat.
Aquest protocol fa referència a les mesures preventives a seguir en cas de desplaçaments a
la via pública, espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic.
Desplaçament en transport individual
 Sempre que sigui possible s’ha de prioritzar el transport individual, a peu, bicicleta
moto o cotxe.
 És obligatori portar mascareta (preferiblement quirúrgica o higiènica) sempre que es
vagi a peu i no es pugui mantenir la distància interpersonal de 2m.
Excepcions: persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui
veure's agreujada per la utilització de la màscara i a aquelles l'ús de les quals es
trobi contraindicat per motius de salut o discapacitat.
 S’ha de guardar la distància interpersonal quan es vagi a peu.
 No és necessari portar mascareta quan es viatja sol en bicicleta, moto o cotxe.
 En els desplaçaments en moto (i en general vehicles a motor amb menys de 4
rodes), s’haurà de portar màscara o casc integral quan viatgin dos ocupants que no
convisquin en la mateixa unitat familiar. Quan es va en moto és obligatori l'ús de
guants per part del passatger i conductor, s’admeten els guants de protecció de
motoristes.
 En cas d’utilitzar bicicleta, l’ús dels guants no està regulat.
 Es recomana portar un pot de gel hidroalcohòlic de acció virucida per a desinfectarse les mans quan es toquen superfícies o elements d’ús comú al carrer.

Desplaçament en vehicle de l’Entitat
 Si viatges sol/a no és necessari portar mascareta.
 En els serveis residencials, en cas que les persones usuàries no hagin de portar
mascareta (mateixa unitat familiar), és obligatori que les persones treballadores
utilitzin una mascareta FFP2 o dual.
 Podran viatjar tantes persones com places hi hagin al vehicle, sempre que totes
siguin de la mateixa unitat familiar.
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 A la resta de serveis, és obligatori l’ús de mascareta quirúrgica per a totes les
persones ocupants.
 Podran desplaçar-se dues persones per cada fila de seients, sempre que respectin
la màxima distància possible entre ocupants durant tot el recorregut.
 Abans d’entrar al vehicle s’han de rentar les mans amb aigua i sabó o desinfectar
amb gel hidroalcohòlic amb acció virucida .
 Abans i després del seu ús, s’han de netejar els tiradors de les portes, volant, canvi
de marxa, ventilar bé el vehicle i polvoritzar els seients amb productes desinfectants
virucides.
 Per disposar dels productes necessaris cal dirigir-se al personal de recepció o a la
persona responsable del servei.
 Per cada vehicle, es recomana que sigui sempre la mateixa persona la qui condueixi
i les que són transportades.
 Es recomana que els vehicles es destinin sempre a la mateixa funció.
 Està prohibit fumar dins el vehicle.
 Evitar obrir les finestres davanteres que formin corrents d’aire cap a la part posterior.
 S’ha d’evitar l’ús del telèfon mòbil a l’interior del vehicle.
 S’ha de disposar (a part de la farmaciola portàtil) d’un kit COVID-19 que haurà de
portar:
-

guants d’ un sol ús,,

-

màscares quirúrgics (en defecte d’això màscares higièniques),

-

gel hidroalcohòlic amb acció virucida,

-

mocadors,

-

bata anti-esqueixades i pantalla protectora (si cal segons la tipologia del servei),

-

paper o baietes d’un sol ús,

-

productes desinfectants,

- Bosses plàstiques (per a la gestió dels residus).

Desplaçament en taxi o VTC
 Desinfecta’t les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic amb acció virucida
abans d’entrar i després de sortir del vehicle.
 És obligatori l’ús de mascareta (quirúrgica o higiènica) dins dels vehicles per a tots
els ocupants.
 Podran desplaçar-se dues persones per cada fila de seients, sempre que respectin
la màxima distància possible entre els ocupants durant tot el recorregut.
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Desplaçaments en transport públic
 Es recomana evitar l’ús del transport públic si la persona no es troba bé o si pertany
al grup de persones vulnerables al COVID-19.
 És obligatori l’ús de mascareta per a totes les persones usuàries i per a tots els tipus
de transport públic.
 És obligatori l’ús de mascareta en tots els espais públics i a les estacions, parades o
passadissos.
 Es recomana evitar les hores punta.
 S’ha d’evitar l’ús d’ascensors, en cas de que sigui necessari s’ha de portar posada la
màscara dins l’ascensor.
 Si s’ha de fer cua, s’ha de mantenir la distància interpersonal de 2m.
 A l’interior del transport, s’ha de respectar la distància interpersonal de 2m amb els
altres viatgers/es i respectar les recomanacions indicades per les autoritats de
transport públic i els operadors.
 A l’interior del transport, les persones s’han de distribuir en tota la longitud del
vehicle, mantenint la distància de seguretat amb altres persones usuàries. S’ha de
mirar de no seure davant d’una altra persona, i no ocupar el passadís entre seients
per a facilitar els desplaçaments.
 Al sortir del transport públic, desinfecta’t les mans amb aigua i sabó o gel
hidroalcohòlic amb acció virucida.
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