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INTRODUCCIÓ
Davant la situació actual originada per la pandèmia de

La guia doncs, s’ha estructurat de la següent manera:

la COVID-19, el sector flequer ha de fer front a un nou

•Coneixement de què és la COVID-19 i com és
dissemina.

repte que implica canvis tant a nivell organitzatiu com
higiènic-sanitari, entre d’altres.
Aquesta guia pretén facilitar eines al sector per
afrontar aquest episodi extraordinari donant un pauta
de les condicions que cal adoptar per la reobertura de
l’activitat de la degustació, que restava suspesa des de
la declaració de l’estat d’alarma, així com recollir un
seguit de mesures higiènic-sanitàries que caldrà
aplicar per portar a terme l’activitat assolint els
objectius de:
•Continuar garantint la seguretat dels aliments tant
en la seva elaboració com subministrament.
•Garantir la seguretat dels treballadors minimitzant
la transmissió de la COVID-19 entre persones.
•Assegurar el subministrament d’aliments a la
població.
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•Quines són les fases de la desescalada i com s’ha de
procedir per la reobertura i en quines condicions
higiènic-sanitàries.
•Un recull de mesures d’higiene i manipulació,
obligatòries i recomanades, que l’organització a
d’adoptar per a la prevenció de la COVID-19.
Es important assenyalar que la guia ha estat elaborada
en base a la informació i coneixements actuals i que
aquests es van modificant i actualitzant en funció de
l’evolució de la pandèmia i de noves indicacions de les
autoritats.
Finalment, cal tenir present que aquesta guia no
substitueix guies i manuals de seguretat alimentària,
sinó que és una ajuda per adaptar aspectes concrets a la
situació actual.
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MESURES DE PREVENCIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE LA

QUÈ ÉS EL COVID-19?

COVID-19 ENTRE PERSONES
És un virus detectat per primera vegada al desembre
de

2019.

Rep

diferents

CORONAVIRUS,

COVID-19,

denominacions
SARS-COV-2

com:

Cal tenir molt present que les mesures fonamentals

i

de prevenció són el DISTANCIAMENT SOCIAL i

CORONAVIRUS DE WUHAN.

les

MESURES

Té una mida molt petita, de 70-90 NM que permet que

encaminades

es pugui disseminar amb les partícules de saliva.

treballadors i clients. Aquestes es troben recollides al

a

HIGIÈNIQUES
prevenir

la

ESPECIFÍQUES,
transmissió

entre

llarg de la present guia.
COM ES TRANSMET?
És molt important reforçar que la transmissió és de
PERSONA a PERSONA. El risc es troba en transmetre’l
a partir dels manipuladors (portadors sans o malalts).

(1)https://www.efsa.europa.eu/es/news/coronavirus-no-evid
ence-food-source-or-transmission-route
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/document
os/noticias/2020/Guia_para_empresas_de_alimentacion.pdf
https://www.diba.cat/es/web/salutpublica/-/reforc-de-les-m

A dia d’avui, les evidències i les autoritats

esures-d-higiene-i-manipulacio-per-al-sector-minorista-d-

sanitàries1 indiquen que els

alimentacio-i-restauracio-comercial-en-situacio-de-pande

ALIMENTS NO SÓN VIA DE TRANSMISSIÓ.

mia-del-virus-sars-cov

No cal fer cap control extraordinari als aliments.

COM ES DISSEMINA?
Es dissemina mitjançant les gotes de saliva i d’aquí a
les mans i/o diferents superfícies com són els EPI’s,
roba de treball, superfícies de treball i altres com el
terra. La consideració de deixar una distància de
seguretat de 1,5m-2 m es déu a la distància màxima a
la que podrien arribar aquestes partícules de saliva
(tossint, esternudant, parlant, mastegant...).
Les mostres d’aire analitzades solen ser negatives,
doncs les gotes precipiten sobre les SUPERFÍCIES on
SI es donen positius.

COVID
19

TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT
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Aquesta transició pretén aconseguir la recuperació gradual de la vida quotidiana i l’activitat econòmica, minimitzant el risc que representa l’epidèmia per a la
salut de la població.La següent taula és ORIENTATIVA i recull la PREVISIÓ de l'aixecament de les limitacions establertes a l’estat d’alarma per l’activitat de la
degustació. Aquest aixecament es realitzarà revisiblement en 4 fases, amb unes condicions què a dia d’avui, són les que es troben recollides en la següent taula,
i que hem centrat en la seva afectació a les fleques amb i sense degustació.

(*) Atès què l'activitat no es troba recollida com a
tal a l'annex ll "Plan de transición hacia la nueva
normalidad" de 28-04-2020, es prenen com a
referència les consideracions establertes a
l'activitat d'hoteleria, restaurants i cafeteries.
(**) Condicions per la reobertura de terrasses de
l'Ordre SND/399/2020, de 09 de maig, per la
flexibilització de determinades restriccions (...)
en aplicació de la FASE I del “Plan para la
transición (...)” on s'estableixin les condicions per
a la reobertura al públic de les terrasses dels
establiments d'hosteleria i restauració.

FASES ORIENTATIVES D'AIXECAMENT DE LES LIMITACIONS ESTABLERTES A L'ESTAT D'ALARMA
ÀMBIT D'ACTIVITAT

Reactivació econòmica. Desescalada social

De preparació

FASE II

FASE I

FLEQUES SENSE
DEGUSTACIÓ

FLEQUES AMB
DEGUSTACIÓ(*)

NO S'APLIQUEN LES FASES D'AIXECAMENT
DE LES LIMITACIONS ESTABLERTES A
L'ESTAT D'ALARMA DONAT QUE LA ACTIVITAT
NO S'APLIQUEN LES FASES D'AIXECAMENT
DE LES LIMITACIONS ESTABLERTES A
L'ESTAT D'ALARMA DONAT QUE LA ACTIVITAT
(venda minorista de pa, pastisseria, brioxeria i
productes derivats) NO ESTÀ DINS LA
RELACIÓ D'ACTIVITATS SUSPESES SEGONS
L'ARTICLE 10 DEL RD 463/2020, del 14 de
març, pel qual es declara l'estat d'alarma per
la gestió de la situació de crisis sanitària
ocasionada per la COVID-19.
-Les fleques sense degustació poden vendre
els seus productes propis, begudes i cafès per
emportar.
-Esta suspès el consum dins del propi
establiment.
-L'activitat s'haurà de desenvolupar en
CONDICIONS DE SEGURETAT,
AUTOPROTECCIÓ I DISTANCIAMENT SOCIAL.

NO S'APLICA.
Donat que en l'actualitat ja
es permet el repartiment a
domicili i es venen productes
per emportar, és a dir, sense
consum al local.

04_MAIG AL 10_MAIG

APLIQUEN (*****) LES MESURES
D’HIGIENE I/O PREVENCIÓ EXIGIBLES
ALS ESTABLIMENTS I LOCALS OBERTS
AL PÚBLIC que es troben recollides en
aquesta guia.

S'APLICA (**)
Terrasses: Obertura de terrasses a l'aire
lliure amb limitació al 50% de les taules
permeses l'any immediatament anterior,
segons la corresponent llicència municipal.
S'haurà d'assegurar que es manté la
deguda distància física d'almenys 2m entre
les taules o, agrupació de taules.
En el cas que l'establiment obtingués el
permís de l'Ajuntament per incrementar la
superfície destinada a la terrassa a l'aire
lliure, es podran incrementar el número de
taules previst en l'apartat anterior,
respectant la proporció del 50% entre taules
i superfície disponible i portant a terme un
increment proporcional de l'espai peatonal
en el mateix tram de la via pública en el que
s'ubiqui la terrassa.
L'ocupació màxima serà de 10 persones per
taula o agrupació de taules. La taula o
agrupació de taules que s'utilitzin amb
aquesta finalitat hauran de ser d'acord al
número de persones, permeten respectar la
distància
mínima
de
seguretat
interpersonal.

FASE III

APLIQUEN (*****) LES MESURES D’HIGIENE I/O PREVENCIÓ
EXIGIBLES ALS ESTABLIMENTS I LOCALS OBERTS AL PÚBLIC
que es troben recollides en aquesta guia.

APLIQUEN (****) LES MESURES
D’HIGIENE I/O PREVENCIÓ EXIGIBLES
ALS ESTABLIMENTS I LOCALS OBERTS
AL PÚBLIC que es troben recollides en
aquesta guia.

S'APLICA
(**)Terrasses: Es mantenen limitacions
Fase l
(***)Locals: Es pot procedir a la reobertura
al públic per a consum en el local sempre
que no es superi un 40% de l'aforament.
El consum dins el local només es podrà
realitzar assegut a taula, o agrupacions de
taules, i preferentment mitjançant reserva
prèvia. En cap cas s'admetrà l'autoservei
en barra per part de client. Així mateix,
estarà permès l'encàrrec en el propi
establiment de menjar i beguda per
emportar.
S'ha d'assegurar el manteniment de la
distància física de dos metres entre taules
o agrupacions de taules. La taula o
agrupació de taules que s'utilitzin amb
aquesta finalitat hauran de ser d'acord al
número de persones, permeten respectar
la distància mínima de seguretat
interpersonal.

(***) Condicions per la reobertura del consum
dins dels locals segons l'Ordre SND/414/2020, de
16 de maig, per la flexibilització de determinades
restriccions (...) en aplicació de la FASE 2 del
“Plan para la transición (...)” on s'estableixin les
condicions per a la reobertura de locals
d'hosteleria i restauració per a consum al local.

S'APLICA
(****)Terrasses: Obertura al públic de les terrasses a l'aire lliure amb
limitació de l’aforament al 75% de les taules permeses l'any
immediatament anterior, segons la corresponent llicència municipal. Si la
llicència ha estat concedida per primera vegada, s’haurà de limitar
l'aforament al 75% del que hagi estat autoritzat per a aquest any. En el cas
que l'establiment obtingués el permís de l'Ajuntament per incrementar la
superfície destinada a la terrassa, es podran incrementar el número de
taules previst en l'apartat anterior, respectant la proporció del 75% entre
taules i superfície disponible i duent a terme un increment proporcional de
l'espai pels vianants en el mateix tram de la via pública en el que s'ubiqui
la terrassa. S'haurà d'assegurar que es manté la deguda distància física
d'almenys 2m entre les taules o, agrupació de taules. L'ocupació màxima
serà de 20 persones per taula o agrupació de taules. La taula o agrupació
de taules que s'utilitzin amb aquesta finalitat estaran d'acord al número de
persones, permetent respectar la distància mínima de seguretat
interpersonal.

(****) Condicions per la prestació del servei en
els establiments d'hoteleria i restauració segons
l'Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per la
flexibilització de determinades restriccions (...)
en aplicació de la FASE 3 del “Plan para la
transición (...)”.

(****)Locals: Obertura al públic per a consum en el local sempre que no es
superi un 50% de l'aforament. El consum dins el local es podrà realitzar
assegut a taula, o agrupacions de taules, preferentment mitjançant
reserva prèvia. S'ha d'assegurar el manteniment de la distància física de
dos metres entre taules o agrupacions de taules. La taula o agrupació de
taules que s'utilitzin amb aquesta finalitat hauran de ser d'acord al número
de persones, permeten respectar la distància mínima de seguretat
interpersonal.
(****)Barra: Es permet el consum en barra sempre que es garanteixi una
separació mínima de dos metres entre clients o grups de clients.

11_MAIG
Inici de la desescalada

30_JUNY

CONTINUA PROTECCIÓ COL·LECTIVA. RESPONSABILITAT

01_JULIOL
Nova
normalitat

CRONOGRAMA ORIENTATIU PER A LA TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT

L’evolució de la pandèmia determinarà el límits temporals. La desescalada tindrà diferent duració si tot
evoluciona favorablement (curta) davant escenaris amb rebrots de diferent gravetat que podrien allargar-la.

(*****) L'activitat de venda minorista de pa,
pastisseria, brioxeria i productes derivats no està
dins la relació d'activitats suspeses segons
l'article 10 del RD 463/2020, del 14 de març, pel
qual es declara l'estat d'alarma (...) tanmateix
l'Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per la
flexibilització de determinades restriccions (...)
en aplicació de la Fase 3 del "Plan para la
transición (...)", en l'article 11.2 indica que les
mesures de seguretat i higiene recollides als
articles 4, 13 i 14 les hauran d'aplicar els
establiments i locals comercials detallistes que
ja estaven oberts al públic d'acord amb l'article
10.1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març.
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FASES DE LA DESESCALADA

Fases de la desescalada segons la previsió orientativa

les fleques amb degustació, i què són les mesures que s’apli-

del “Plan para la transición hacia una nueva normali-

caran a cada un dels territoris a mida que passin a la Fase I.

dad” del Ministeri de Sanitat:
Així mateix anirem ampliant el contingut de la guia a mesura
• Fase 0.- Del 4 al 10 de maig, ambdós inclosos.

que es vagin publicant les mesures que afectaran a les

• Fase 1.- Del 11 al 25 de maig, ambdós inclosos.

properes fases previstes al “Plan para la Transición hacia una

• Fase 2.- Del 26 de maig al 9 de juny, ambdós inclosos.

nueva normalidad”.

• Fase 3.- Del 10 al 24 de juny, ambdós inclosos.
L’entrada de cada província o, en el cas de Catalunya, la
regió sanitària, dependrà de l’autorització de l’autoritat
competent, i pot seguir el calendari previst o variar en
funció de les decisions que es prenguin.
Per tant, és IMPORTANT que abans de aplicar les
mesures previstes en cada fase verifiqueu que el
vostre municipi esta dins cada província o, en el
cas de Catalunya, de la regió sanitària, que passa a
cada una de les diferents fases.

MESURES D’HIGIENE I/O PREVENCIÓ EXIGIBLES
ALS ESTABLIMENTS I LOCALS OBERTS AL PÚBLIC.
1. Mesures d’higiene i/o prevenció per al personal treballador (Segons Articles 4 i 12 de l’Ordre SND/399/2020 del 9 de
maig)
- El titular de l’activitat econòmica que es realitzi a la terrassa
de l’establiment o local haurà de complir, en tot cas, amb les
obligacions de prevenció de riscos establertes en la legislació
vigent, tant amb caràcter general como de manera específica
per prevenir el contagi del COVID19.

FASE 1

- En aquest sentit, s’assegurarà que tots els treballadors
disposen d’ equips de protecció individual adequats al nivell
de risc, i que tinguin permanentment a la seva disposició en
el lloc de feina gels hidroalcohòlics o desinfectants amb

La pandèmia ocasionada pel COVID-19 ha tingut una

activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sani-

afectació diferent segons els territoris, de manera que

tat per a la neteja de mans, o quan això no sigui possible,

aquells en els que hi ha hagut menys afectats ja estan

aigua i sabó. Quan no es pugui garantir la distància de segu-

en la Fase I de la desescalada. Les condicions de

retat interpersonal d’aproximadament dos metres entre el

desenvolupament d’aquesta, queden recollides en la

treballador i el client o entre els propis treballadors, s’asse-

l'Ordre SND/399/2020, de 09 de maig, per la flexibilit-

gurarà que els treballadors disposin d’equips de protecció

zació de determinades restriccions d’àmbit nacional,

adequats al nivell de risc. Tot el personal haurà d’estar

establertes després de la declaració de l’estat d’alar-

format i informat sobre el correcte ús dels mencionats

ma en aplicació de la FASE I del “Plan para la transi-

equips de protecció.

ción (...)”. Entre d’altres, s’estableixen determinades

-La menció anterior serà també aplicable a tots els treballa-

mesures d’higiene i prevenció pel personal treballador,

dors de terceres empreses que donin servei en el local o

mesures d’higiene exigibles a l’activitat i les condicions

establiment, ja sigui amb caràcter habitual o de forma

per la reobertura al públic de terrasses dels establi-

puntual.

ments d'hoteleria i restauració. Per tant, aquesta

-El fitxatge per empremta digital es substituirà per qualsevol

normativa indica quines són les condicions de treball

altre sistema de control horari que garanteixi les mesures

per a les fleques i les condicions per la reobertura de

higièniques adequades per a la protecció de la salut i de la
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seguretat dels treballadors, o bé s’haurà de

- Es faran servir desinfectants com dilucions de lleixiu

desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i desprès de

(1:50) acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants

cada ús, advertint als treballadors d’aquesta mesura

amb activitat virucida que es trobin al mercat i que hagin

- La disposició dels llocs de feina, l’organització dels

estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. En l’ús

torns i la resta de condicions de treball presents en el

d’aquest producte es respectaran les indicacions de

centre es modificaran, en la mesura necessària, per

l’etiquetatge. (veure pàgina 14)

garantir la possibilitat de mantenir la distància de

- Després de cada neteja, els materials emprats i els equips

seguretat interpersonal mínima de dos metres entre

de protecció utilitzats es rebutjaran de manera segura,

els treballadors, sent això responsabilitat del titular de

procedint-se posteriorment al rentat de mans.

l’activitat econòmica o de la persona en qui aquest delegui.

- Una de les neteges es realitzarà, obligatòriament, a

- Tanmateix, les mesures de distància prevista en

l'acabar el dia.

aquesta ordre s’hauran de complir, en el seu cas, en
els vestuaris, taquilles i lavabos dels treballadors, així
com a les àrees de descans, menjadors, cuines i

Per tal de realitzar les neteges es podrà realitzar, al llarg de
la jornada i preferentment al migdia, una pausa en

qualsevol altra zona d’ús comú.

l'obertura dedicada a tasques de manteniment, neteja i

-Si un treballador comencés a tenir símptomes

reposició. Aquests horaris de tancament per neteja es

compatibles

comunicaran degudament al consumidor per mitjà de

amb

la

malaltia,

es

contactarà

immediatament amb el telèfon habilitat per tal

rètols visibles o missatges per megafonia.

finalitat per la comunitat autònoma o centre de salut

- Es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball

corresponent. El treballador haurà d’abandonar el seu

a cada canvi de torn, amb especial atenció als mostradors,

lloc de feina fins que la seva situació mèdica sigui

taules, mampares, terminals de pagament, pantalles

avaluada per un professional sanitari.

tàctils i altres eines de treball i elements susceptibles de

- La distància entre venedor i client durant tot el procés

manipulació prestant especial atenció als que s’utilitzen

d'atenció a client serà de al menys un metre quan es

per més d’un treballador.

compti amb elements de protecció o barrera, o

- Quan en l'establiment o local hagi de romandre més d'un

d'aproximadament

treballador atenent el públic, les mesures de neteja

dos

metres

sense

aquests

elements.

s'estendran no només a la zona comercial, sinó també, si
s'escau, a zones privades dels treballadors, com ara

2. Mesures d’higiene exigibles a l’activitat (Segons
Article 6 i 11 de l’Ordre SND/399/2020 del 9 de maig)
- El titular de l'activitat econòmica haurà d'assegurar
que s'adopten les mesures de neteja i desinfecció
adequades a les característiques i intensitat d'ús dels
locals i establiments. Es realitzaran, al menys dues
vegades al dia, una neteja i desinfecció de les
instal·lacions amb especial atenció a les zones d'ús
comú i a les superfícies de contacte més freqüents
com poms de portes, taulells, mobles, passamans,
màquines dispensadores, terres, telèfons, penjadors,
carros, cistelles, aixetes i altres elements de similars
característiques, conforme a les següents pautes:

vestuaris, taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans. Així
mateix, quan hi hagi llocs de treball compartits per més
d'un treballador, es realitzarà la neteja i desinfecció del lloc
després de la finalització de cada ús, amb especial atenció
al mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació.
- Es revisarà, com a mínim un cop a el dia, el funcionament
i la neteja de sanitaris, aixetes i poms de les portes dels
lavabos en els establiments i locals comercials minoristes.
- En el cas que s'utilitzin uniformes o roba de treball, es
procedirà al rentat i desinfecció diària dels mateixos, havent
de rentar-se de manera mecànica en cicles de rentat entre
60ºC-90ªC. En aquells casos en què no s'utilitzi uniforme o
roba de treball, les peces utilitzades pels treballadors en
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contacte amb clients, visitants o usuaris, també hauran de

- No s'utilitzaran els lavabos dels establiments comercials

rentar-se en les condicions assenyalades anteriorment.

per part dels clients, excepte en cas que resultés

- S'han de realitzar tasques de ventilació periòdica en les

estrictament necessari. En aquest últim cas, es procedirà

instal·lacions i, com a mínim, de forma diària i per espai de

immediatament a la neteja de sanitaris, aixetes i poms de

cinc minuts.

porta.

- Quan en els locals i establiments hi hagi ascensor o

- Es fomentarà el pagament amb targeta o altres sistemes

muntacàrregues, el seu ús es limitarà al mínim

que no suposin contacte físic entre dispositius, evitant, en la

imprescindible i s'utilitzaran preferentment les escales.

mesura del possible, l’ús de diners en efectiu. Es netejarà i

Quan sigui necessari utilitzar-los, l'ocupació màxima dels

desinfectarà el datàfon després de cada ús, així como el TPV

mateixos serà d'una persona, llevat que sigui possible

si l’empleat què el fa servir no és sempre el mateix.

garantir la separació de dos metres entre elles, o en

- S'ha de disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal,

aquells casos de persones que puguin necessitar

en les quals poder dipositar mocadors i qualsevol altre

assistència, en aquest cas també es permetrà la utilització

material d'un sol ús. Aquestes papereres han de ser

pel seu acompanyant.

netejades de forma freqüent, i al menys un cop al dia.

• CONDICIONS PER LA REOBERTURA DE TERRASSES

IMPORTANT: Es consideren terrasses a l’aire lliure tot espai no cobert o tot espai que estant cobert estigui
envoltat lateralment per un màxim de dues parets, murs o paraments.
1. Reobertura de les terrasses. ( veure la FASE I de la taula de la pàgina 4.)
2. Mesures d’higiene i/o prevenció en la prestació del servei a les terrasses.
(Segons Article 16 de l’Ordre SND 399/2020 de 9 de maig).
Cal portar a terme les següents mesures d’higiene i/o prevenció:
- Neteja i desinfecció de l’equipament de la terrassa, en particular taules, cadires, així com qualsevol altre superfície
de contacte, entre un client i altre.
- Es prioritzarà la utilització d’estovalles d’un sol ús. En cas de que això no fos possible, s’haurà d’evitar l’ús de les
mateixes estovalles per diferents clients, i optar per materials i solucions que faciliten el canvi entre serveis.
- Cal posar a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida
autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas a l’entrada de l’establiment o local, que hauran d’estar
sempre en condicions d’ús.
- S’evitarà l’ús de cartes d’ús comú, optant per l’ús de dispositius electrònics propis, pissarres, rètols o altres medis
similars.
- Els elements auxiliars del servei, como la vaixella, cristalleria, coberteria o estalvis, entre d’altres,
s’emmagatzemaran en espais tancats i, si això no fos possible, allunyat de zones de pas de clients i treballadors.
- S’eliminaran productes d’autoservei como escuradents, tovallons de paper, setrilleres i, i altres
estris similars, prioritzant els mono dosi d’un sol ús o el seu servei en altres formats sota
petició del client.
- En l'ús dels lavabos per clients, visitants o usuaris, la seva ocupació màxima serà d'una persona,
excepte en aquells supòsits de persones que puguin necessitar assistència, en aquest cas també
es permetrà la utilització per la seva acompanyant. S'ha de procedir a la neteja i desinfecció
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FASE 2
Davant l’evolució epidemiològica positiva de la pandèmia, s’ha procedit a flexibilitzar algunes mesures que correspondrien a la Fase 2 de la
desescalada, en alguns territoris. Les condicions de desenvolupament d’aquesta, queden recollides en la l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per
la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la FASE 2
del “Plan para la transición (...)”. Entre d’altres, es mantenen pràcticament igual les mesures d’higiene i prevenció pel personal treballador i les
mesures d’higiene exigibles a l’activitat. I es desenvolupen les condicions per la reobertura al públic per al CONSUM en el LOCAL.

MESURES D’HIGIENE I PREVENCIÓ EXIGIBLES ALS ESTABLIMENTS I LOCALS OBERTS AL PÚBLIC.
1. Mesures d’higiene i prevenció per al personal treballador (Segons Articles 4 i 14 de l’Ordre SND/414/2020 del 16 de maig)
Aquestes mesures pràcticament són les mateixes que ja estan previstes en la Fase 1 (veure les mesures d’higiene i/o prevenció per
al personal treballador segons articles 4 i 12 de l’Ordre SND/399/2020).
Hi ha un petit matís diferencial respecte a la Fase l i és que en la Fase 2 s’ofereix una alternativa respecte a l’ús de desinfectants; de
manera que caldrà assegurarà que tots els treballadors tinguin permanentment a la seva disposició en el lloc de feina, aigua i sabó
O gels hidroalcohòlics O desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.
2. Mesures d’higiene exigibles a l’activitat (Segons Article 6 i 13 de l’Ordre SND/414/2020 del 16 de maig)
Aquestes mesures pràcticament són les mateixes que ja estan previstes en la Fase 1 (veure les mesures d’higiene exigibles a
l’activitat segons articles 6 i 11 de l’Ordre SND/399/2020).
Com a diferència, en aquesta nova fase ja està permès que els clients de les fleques SENSE degustació, puguin fer ús dels lavabos.
En aquest cas, l’ocupació màxima serà d’una persona, menys en aquells casos en que l’usuari pugui necessitar assistència, cas en
el que també podrà accedir l’acompanyant. Per tant, es permet l’accés als lavabos a totes les fleques, amb o sense degustació. En el
cas de permetre l’ús del lavabos al públic s’haurà de revisar cada hora el funcionament i la neteja dels sanitaris, aixetes i tiradors de
portes dels lavabos.

CONDICIONS PER A LA REOBERTURA DEL CONSUM DINS DELS LOCALS
1. Reobertura del consum dins del local. (veure la FASE 2 de la taula de la pàgina 4. )
Amb caràcter general, per procedir a la reobertura del consum dins del local no es pot superar el 40% del aforament. No
obstant, està previst que cada comunitat autònoma, respecte de cada àmbit territorial, podrà modificar aquest percentatge
sempre que no sigui inferior al 30% ni superior al 50%
2.Mesures d’higiene i prevenció en la prestació del servei en el local (Segons Article 19 de l’Ordre SND 414/2020 de 16 de maig).
Cal portar a terme les següents mesures d’higiene i prevenció:
-Neteja i desinfecció de l’equipament, en particular taules, cadires, així com qualsevol altre superfície de contacte, entre un
client i altre. Així mateix, s’haurà de netejar i desinfectar el local almenys un copa al dia.
-Es prioritzarà la utilització d’estovalles d’un sol ús. En cas de que això no fos possible, s’haurà d’evitar l’ús de les mateixes
estovalles amb diferents clients, optant per materials i solucions que faciliten el canvi entre serveis.
-S’ha de posar a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i
registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas a l’entrada de l’establiment o local i a la sortida dels lavabos, que hauran d’estar
sempre en condicions d’ús.
-S’evitarà l’ús de cartes d’ús comú, optant per l’ús de dispositius electrònics propis, pissarres, rètols o altres medis similars.
-Els elements auxiliars del servei, como la vaixella, cristalleria, coberteria o estalvis, entre d’altres, s’emmagatzemaran en
espais tancats i, si això no fos possible, allunyat de zones de pas de clients i treballadors.
-S’eliminaran productes d’autoservei como escuradents, tovallons de paper, setrilleres i, i altres estris similars, prioritzant els
mono dosi d’un sol ús o el seu servei en altres formats sota petició del client.
-S'establirà al local un itinerari per evitar aglomeracions en determinades zones i prevenir el contacte entre clients.
-En l'ús dels lavabos per clients, visitants o usuaris, la seva ocupació màxima serà d'una persona, excepte en aquells supòsits
de persones que puguin necessitar assistència, en aquest cas també es permetrà la utilització per la seva acompanyant.
-S’haurà de reforçar la neteja i desinfecció dels lavabos per garantir sempre el seu estat de salubritat i neteja.
-El personal treballador que realitzi el servei en taula ha de garantir la distància de seguretat amb el client i aplicar els
procediments d'higiene i prevenció necessaris per evitar el risc de contagi.
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FASE 3
Davant l’evolució epidemiològica positiva de la pandèmia, s’ha procedit a flexibilitzar algunes mesures que correspondrien a la
Fase 3 de la desescalada, en alguns territoris. Les condicions de desenvolupament d’aquesta, queden recollides en la l'Ordre
SND/458/2020, de 30 de maig, per la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la
declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la FASE 3 del “Plan para la transición (...)”. Es mantenen pràcticament igual les
mesures d’higiene i prevenció pel personal treballador, es relaxen les freqüències i l’ús d’espais en les mesures d’higiene
exigibles a l’activitat i finalment, es desenvolupen les condicions pel CONSUM a la BARRA.

MESURES D’HIGIENE I PREVENCIÓ EXIGIBLES ALS
ESTABLIMENTS I LOCALS OBERTS AL PÚBLIC.
1. Mesures d’higiene i prevenció per al personal treballador
(Segons Articles 4 i 14 de l’Ordre SND/458/2020 del 30 de
maig).
Aquestes mesures pràcticament són les mateixes que ja
estan previstes en la Fase 1 i 2 (veure les mesures d’higiene
i/o prevenció per al personal treballador segons articles 4 i 12
de l’Ordre SND/399/2020 i articles 4 i 14 de l’Ordre
SND/414/2020).
Hi ha una matisació respecte a com procedir si un treballador
comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia.
S’indica que es contactarà immediatament amb el telèfon
habilitat per tal finalitat per la comunitat autònoma o centre
de salut corresponent i, si escau, amb el corresponent servei
de prevenció de riscos laborals. El treballador es posarà una
mascareta, havent d'abandonar el seu lloc de treball fins que
la seva situació mèdica sigui valorada per un professional
sanitari.
2. Mesures d’higiene exigibles a l’activitat (Segons Article 6
i 13 de l’Ordre SND/458/2020 del 30 de maig)
El gruix de les mesures són pràcticament les mateixes que ja
estan previstes en la Fase 1 i 2 (veure les mesures d’higiene

exigibles a l’activitat segons articles 6 i 11 de l’Ordre
SND/399/2020 i articles 6 i 13 de l’Ordre SND/414/200).
Tanmateix, s’ha relaxat la freqüència d’algunes
operacions de neteja i l’ús d’espais com els lavabos,
quedant de la següent manera:
- Una de les neteges es realitzarà a l'acabar el dia, o bé
ABANS de la represa de l’activitat AL DIA SEGUENT.
- En el cas que s'utilitzin uniformes o roba de treball, es
procedirà al rentat i desinfecció REGULAR dels mateixos,
segons el procediment habitual.
- S'han de realitzar tasques de ventilació periòdica en les
instal·lacions i, com a mínim, de forma diària i durant EL
TEMPS NECESSARI per permetre la renovació de l'aire.
- L’ocupació màxima dels lavabos serà d’una persona per
ESPAIS de FINS a 4 m2, menys en aquells casos en que
l’usuari pugui necessitar assistència, cas en el que també
podrà accedir l’acompanyant. Per LAVABOS de MÉS de 4
m2 que compten amb MÉS d'una CABINA o URINARI,
l'ocupació màxima serà del 50% del NOMBRE de
CABINES i URINARIS que tingui l'estanç, havent de
mantenir-se durant el seu ús una distància de seguretat
de dos metres. S'haurà de reforçar la neteja i desinfecció
dels esmentats lavabos garantint sempre l'estat de
salubritat i higiene dels mateixos.
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CONDICIONS PER A L’OBERTURA DEL CONSUM DINS DELS LOCALS I CONSUM EN BARRA

1. Obertura del consum dins del local: consum en barra. veure la FASE 3 de la taula de la pàgina 5.
Amb caràcter general, no es pot superar el 50% de l’aforament pel consum dins del local, ni el 75% de l’aforament a les
terrasses a l’aire lliure. No obstant, està previst que cada comunitat autònoma, respecte de cada àmbit territorial, podrà
modificar aquests percentatges sempre que:
- L’aforament dins del local no sigui inferior al 50% ni superior als 2/3 de l’aforament màxim del local.
- L’aforament de les terrasses a l’aire lliure no sigui inferior al 50% ni superior al 75%.
2. Mesures d’higiene i prevenció en la prestació del servei (Segons Article 19 de l’Ordre SND 458/2020 de 30 de maig).
El gruix de les mesures són les mateixes que ja estaven previstes en la Fase 2 (veure les mesures d’higiene i prevenció en la
prestació del servei segons article 19 de l’Ordre SND 414/2020 de 16 de maig). Tanmateix, es fa una puntualització respecte al
personal treballador que realitzi el servei en taula i EN BARRA. Aquest ha de garantir la distància de seguretat amb el client i
aplicar els procediments d'higiene i prevenció necessaris per evitar el risc de contagi. En qualsevol cas, s'haurà de garantir
una distància mínima de dos metres entre clients.

10

11

GUIA FLEQUES | COVID-19

CONSIDERACIONS I RECOMANACIONS PRÈVIES PER A LA REOBERTURA DE LA DEGUSTACIÓ
1. Cal netejar i desinfectar (N+D) tota la instal·lació i superfícies, inclosos aparells d’aire condicionat, elements petits, etc.
2. Eliminar els elements de decoració innecessaris per evitar tenir fonts de contaminació i facilitar les tasques de N+D.
3. Reorganitzar l’espai i les instal·lacions per assegurar el distanciament social entre persones.
4. Si s’escau, preveure el repartiment a domicili o recollida d’àpats per emportar.
5. Cal revisar el correcte funcionament de tots els aparells i equipaments amb especial atenció als equips de manteniment
en fred i rentavaixelles.
6. Cal revisar els productes emmagatzemats i eliminar els que no siguin aptes pel consum.
7. Disposar d’EPIs i d’altres materials necessaris com mascaretes, guants i paper eixugamans d’un sol ús, gel
hidroalcohòlic, productes de N+D...
8. Contactar amb el personal, interessant-se pel seu estat de salut; caldrà revisar torns, llocs de feina i planificar
formacions respecte a l’ús d’EPIs, les bones pràctiques d’higiene i manipulació i la nova dinàmica de treball.
9. Cal posar rètols informant als clients de les mesures d’higiene i distanciament social que cal prendre:
- Cal informar sobre l’obligatorietat d’ús de guants i gel desinfectant per accedir a l’establiment.
- Cal posar rètols a l’entrada del local per demanar als clients que no accedeixin si estan malalts o tenen
símptomes de la COVID-19.

MESURES D’HIGIENE I MANIPULACIÓ PER A

- S’hauran d’evitar

FLEQUES AMB I SENSE DEGUSTACIÓ

aglomeracions a les zones

• PERSONAL
1. Control accés diari del personal:
- Mitjançant un qüestionari sobre l’estat de salut:
Febre, tos, dificultat respiratòria, mal de coll, i mal de
cap i muscular fóra del normal. I haver estat en
contacte amb algun malalt.
- Control de temperatura corporal: Si s’escau controlar
aquest paràmetre, 37,3ºC és considera febrícula i
determina l’accés o no al lloc de feina.

comunes com són els serveis
higiènics, vestuaris i zona de
menjador/descans.
- Si no es pot garantir la distància mínima a les zones
comunes es farà un ús individual de l’espai.
- En la mesura del possible, reorganitzar les zones de
manipulació i obradors segons el criteri de distància
mínima. Atenent que pot arribar a ser molt complicat
mantenir la distància de seguretat, es recomana
distribuir les tasques de manera clara i organitzada. Si
és possible, marcar fluxos de trànsit del personal i

2. Aplicar mesures de distanciament social entre el

delimitar els espais de treball.

personal als diferents espais del local:

- Si hi ha línies de producció valorar disminuir la

- Cal esglaonar les entrades i sortides del personal,

velocitat de la línia per assegurar la distància mínima

sobretot quan es produeixen canvis de torn.

entre treballadors.
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3. Facilitar EPI’s: En aquest moment es recomana l’ús de

• Abans i després de manipular cartrons, envasos o

mascareta i guants d’un sol ús.

embalatges bruts, escombraries, etc.
• Després d’haver tocat objectes com telèfons, diners,

4. Cal reforçar la higiene de les mans:

datàfons, caixes enregistradores.

-Recordar als manipuladors que no poden portar objectes

• Després de les operacions de neteja.

personals.

- Aplicació de sabó: ajuda a trencar la membrana del

- Les ungles s’han de portar molt curtes per evitar que

virus i facilita l’actuació del desinfectant. El temps

siguin reservori del virus i no portar esmalt ni ungles

recomanat de rentat serà d’un minut.

postisses.

- Assecat amb paper.

- Cal rentar-se les mans:

-Aplicació

• A l’entrada i sortida del vestuari

hidroalcohòlic al 70% d’etanol. L’etanol té la capacitat

• Abans de posar-se els guants.

desinfectant i el gel facilita la correcta aplicació. El

•Immediatament abans de començar a manipular els

temps recomanat d’aplicació serà d’un minut. L’ús de

aliments.

gel no pot substituir el rentat de mans.

• Abans i després d’un canvi d’activitat: de cru a cuit, de

-Posar-se guants i repetir l’operació anterior (aplicació

envasar a elaborar...

desinfectant), donat que no tothom es netejarà bé les

• Abans i després d’anar al serveis higiènics.

mans o es posarà correctament el guants.

• Després de tossir, esternudar, tocar-nos la cara, cabells..

-Cal disposar sempre de sabó i paper eixugamans d’un

• Abans i després d’anar a menjar, beure, fumar.

sol ús, revisió i reposició diària d’aquests elements.

22 d’abril de 2020

Higiene de mans.

Tècnica del rentat
de mans amb sabó
De 40 a 60 segons

1

/ Un cop us heu mullat les mans
amb aigua, apliqueu-vos-hi sabó.

4

/ Friccioneu un palmell amb l’altre
amb els dits entrellaçats.

2020. © Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut (22.3.2020)

7

/ Friccioneu per rotació les
puntes dels dits juntes contra
el palmell de la mà contrària i
viceversa.

2

3

/ Friccioneu un
palmell amb l’altre

/ Friccioneu el palmell de
la mà dreta sobre el dors
de l’esquerra i viceversa.

5

6

/ Friccioneu per rotació
els dits de la mà esquerra
tancada al voltant del dit polze
dret i viceversa.

/ Friccioneu el dors dels
dits contra el palmell oposat
amb els dits travats.

8

9

/ Esbandiu-vos les mans.

Per a més informació, consulta
canalsalut.gencat.cat/coronavirus

/ Eixugueu-vos les mans amb
una tovalloleta de paper.

10
/ Utilitzeu el
mateix paper
per tancar
l’aixeta.

/Salut

del

desinfectant:

Es

recomana

gel
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5. Fer ús adequat dels guants:
- Cal prendre mesures higièniques al posar-los:
• Rentat de mans i desinfecció.
• Agafar-los per la part del canell i evitant tocar l’exterior.
• Desinfecció.
- Cal prendre mesures higièniques durant l’ús, recordant que l’ús de guants no substitueix
la neteja de les mans:
• Canviar-los sovint, sobretot després d’activitats no relacionades amb la manipulació.
• Evitar tocar estris personals i la cara mentre es portin
• No reutilitzar-los, sent guants d’un sol ús tampoc es poden rentar.
• No fer servir guants de làtex, poden produir al·lèrgies alimentàries en els consumidors.
• Cal prendre mesures higièniques al treure’ls:

6. Es recomana fer ús de les mascaretes:

- Cal prendre mesures higièniques durant l’ús:

- Per a l’atenció al públic i durant la manipulació
de productes crus i cuinats llestos per consum.

• No tocar-la.

- Cal prendre mesures higièniques al posar-les:

• Canviar-la quan estigui humida.

• Rentat de mans i desinfecció.

• No reutilitzar les mascaretes d’un sol ús.

• Cobrir la boca i el nas assegurant que no queden espais
entre la cara i la mascareta.

• Si es toca cal netejar i desinfectar les mans.

- Cal prendre mesures higièniques al treure-les:
• No tocar la part davantera de la mascareta.
• Treure-la per darrera.
• Llençar-la a un contenidor tancat.
• Rentat de mans i desinfecció.
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7. Vestuari laboral:

8. Altres mesures higièniques:

-El calçat i la roba de treball han de ser d’ús exclusiu
i estar nets.

- Tossir/Esternudar a la cavitat del colze.
- No tocar-se la cara, ulls ni cabells.
- Cal que tots els manipuladors portin còfia i estigui
ben posada.

- Caldrà disposar de dos espais, un per la roba de
carrer i un altre per la roba de treball.
-Disposar de dos sabaters o dos espais per deixar
les sabates de carrer i les del treball.
-No anar a la feina vestits des de casa ni sortir a
l’exterior amb la roba de treball.
-La roba s’haurà de netejar diàriament a una
temperatura mínima de 60ºC, durant 20 minuts, tot i
que és recomanable 90ºC durant 30 minuts.
-Sembla que l’assecat mecànic disminueix la
prevalença del virus.

- Els manipuladors que no poden portar objectes
personals i es recomana prohibir l’ús del mòbil
mentre estan al seu lloc de feina.
- Tampoc podran sortir al carrer amb la roba i calçat
de treball, per tant es restringeixen les sortides per
fumar, comprar o fer tasques no previstes.
• No tocar la part exterior dels guants.
• Llençar-los a un contenidor tancat.
• Rentat de mans i desinfecció.

INSTAL·LACIONS
1. Aplicar mesures de distanciament social entre

- Cal mantenir el distanciament de 2m entre persones

persones (personal i clients) als diferents espais del local.

que facin servir la barra.

- Garantir el distanciament de 2 m entre persones a les

- A la terrassa s’hauran de redistribuir les taules per

cues, dins i fora dels locals.

garantir

- Reduir l’aforament màxim del local per garantir el

distanciament mínim de 2m entre taula i taula.

la

protecció

del

client

mitjançant

el

distanciament físic a l’interior.
- Controlar el número de persones que poden accedir

2. Importància dels materials: La supervivència del virus

simultàniament.

depèn del material/superfície amb el que està en

- Es recomana senyalar el terra per facilitar el

contacte, d’aquí la importància de reforçar els plans N+D.

compliment del distanciament a les zones de mostradors

Amb la informació de que es disposa a dia d’avui, prenent

i de pagament.

com a temperatura ambient 20ºC-23ºC i una humitat d’un

- Disposar als taulells i a les zones de pagament de

40%, es consideren aquests valors:

mampares anti-esputs.
- A l’entrega de la compra mantenir la distància de
seguretat disposant-la a sobre d’una superfície annexa
(caixa, safata, carretó...) des d’on l’agafarà el client.
- A la zona de degustació cal garantir la separació dels
clients a la taula i entre taules, hi ha d’haver un
distanciament mínim de 2m entre taula i taula.

2M
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MATERIAL

PERMANENCIA
(hores)

Aire

0,64-2,64

Coure

4

Cartró

8-24

Acer Inox

24-48

OBSERVACIONS

Present en algunes monedes, evitar els
diners en efectiu.
Envasos. Limita la viabilitat del virus respecte
altres materials.
Superfícies, maquinària i estris de treballs

Plàstic

48-72

Terres amb resines epòxids, parts de
maquinària, cintes producció, estris de
treball i envasos.

Aliments

No hi ha dades,
no es transmet
pels aliments.

Caldrà desinfectar fruites i verdures de
consum en cru per a evitar la prevalença
en la superfície d’aquestes.

3. La desinfecció enfront el COVID-19: Segons la bibliografia actual, la inactivació efectiva del COVID-19
s’aconsegueix amb l’aplicació del següents desinfectant:

DESINFECTANT

DENOMINACIÓ
COMERCIAL

CONCENTRACIÓ
FINAL

TEMPS
ACTUACIÓ

Lleixiu
Alcohol
Aigua
oxigenada

0,1%
62-71%

1 minut
1 minut

0,5%

1 minut

Hipoclorit sòdic
Etanol
Peròxid hidrogen

Les concentracions i temps indicats són els mínims.

4.Tenir present algunes consideracions respecte a l’ús dels anterior desinfectants:
- Els vapors del clor poden fer malbé aparells electrònics, de telefonia i superfícies com l’alumini, en aquest
cas es recomana l’ús d’etanol.
- Cal prendre atenció amb l’evaporació de l’etanol, utilitzar-lo preferentment pels equips electrònics i estris
petits com sondes i termòmetres.
- Aplicació de lleixiu, etanol i peròxid d’hidrogen, en aquest ordre.
- A dia d’avui, no hi ha evidències de que la desinfecció amb amonis quaternaris i glutaraldehids garanteixi
l’eliminació del virus.

COVID-19
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5. Els lleixius tenen diferents concentracions d’hipoclorit sòdic que s’hauran de dosificar en un volum
determinat d’aigua. La següent taula mostra els mil·lilitres de lleixiu necessaris per aconseguir la
concentració final de 0,1% o l’equivalent a la dilució 1:50 de lleixiu amb una concentració de 40-50 g/L:

Volum aigua (L.)
1
2
3
4
5
10
15
20

Concentració d’hipoclorit sòdic (g/L) (veure etiqueta envàs)
40(g/L)
45(g/L)
50(g/L)
25
23
20
50
46
40
75
69
60
100
92
80
125
115
100
250
230
200

375
345
300
500
460
400
Concentració final 0,1% que equival a una Dilució 1:50

Aquesta dosificació aplica per a desinfectar totes les superfícies, que acceptin estar en contacte amb lleixiu.

6. L’aigua oxigenada també té diferents concentracions que s’hauran de dosificar en un volum d’aigua.
La següent taula mostra el mil·lilitres necessaris per aconseguir la concentració final de 0,5%:
Concentració de peròxid d’hidrogen (g/mL) (veure envàs)
Volum aigua (L.)

8(g/mL)

1
2
3
4
5
10
15
20

62
124
186
248
310
620
930
1240

COVID-19

30(g/mL)

15
30
45
60
75
150
225
300
Concentració final 0,5%

35(g/mL)

50(g/mL)

14
28
42
56
70
140
210
280

10
20
30
40
50
100
150
200
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7. Procediments de neteja i desinfecció:

-El rentavaixelles haurà de ser industrial i cal que la

-Netejar amb detergents (sabons) per trencar la

temperatura sigui 82ºC.

membrana externa del virus i posterior aplicar el

-Caldrà augmentar la freqüència de les neteges i

desinfectant.

desinfeccions de les superfícies que entrin en contacte

-Després de les operacions de neteja i desinfecció cal

amb els consumidors i usuaris: barra, cadires, taules,

assecar les superfícies.

expositors,

-Es recomanable segregar i identificar estris de neteja

telèfons,..), tiradors (portes, mobles, equips de fred,...),

per cadascuna de les zones de treball (punt de

aixetes, màquines cafè,...

venda/sala, obradors, serveis higiènics...).

-Caldrà augmentar la freqüència de les neteges i

-Recordar que durant les operacions de N+D cal

desinfeccions de les zones de pas o trànsit de persones o

mantenir la instal·lació ventilada i que s’han de realitzar

mercaderies, tant a l’interior del local (sala, serveis

amb l’equip de protecció personal.

higiènics, zones de recepció, ...) com a l’exterior

-Caldrà

netejar

i

desinfectar

freqüentment

les

taulells,

equips

electrònics

(datàfons,

(terrasses).

superfícies i estris en contacte amb els aliments.

-Cal ventilar el local a l’inici i al final de la jornada

-Si la vaixella no és d’un sol ús, és obligatori l’ús del

laboral.

rentavaixelles.

8. Altres mesures higièniques específiques:
- A les entades dels establiments cal disposar de gel hidroalcohòlic i guants pels clients. També cal un recipient de rebuig
de guants a la sortida.
- Es recomana mantenir obertes les portes que donen al carrer o disposar d’apertura automàtica per evitar que es uquin
les portes.
- També es recomana tenir gel hidroalcohòlic a la sortida dels lavabos.
• PREPARACIÓ DELS ALIMENTS
Cal continuar aplicant totes les mesures d’higiene i manipulació en la manipulació dels aliments.
1. Rentat de mans abans de iniciar qualsevol manipulació.
2. Rentat i desinfecció de fruites i verdures de consum:
- Cal fer-ho a totes les fruites amb especial atenció als cítrics per begudes i verdures / hortalisses com el tomàquet pel pa
i les d’elaboració d’amanides.
- Els lleixius tenen diferents concentracions d’hipoclorit sòdic que s’hauran de dosificar en un volum determinat d’aigua.
La següent taula mostra el mil·lilitres necessaris de lleixiu per aconseguir la concentració final de 0,007%:
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Concentració d’hipoclorit sòdic (g/L) (veure etiqueta envàs)
Volum aigua
(L.)
1
2
3
4
5
10
15
20

35(g/L)
2
4
6
8
10
20
30
40

40(g/L)

45(g/L)

50(g/L)

55(g/L)

1,4
2,8
4,2
5,6
7
14
21
28

1,3
2,6
3,9
5,5
6,4
13
20
26

1,8
1,6
3,5
3,1
5,5
4,7
7
6,2
8,8
7,8
18
16
26
23
35
31
Concentració final 0,007%

EL PROCEDIMENT DE DESINFECCIÓ TINDRÀ AQUESTES ETAPES:

1
2
3
4

Rentat amb abundant aigua potable
Dosificació del desinfectant (lleixiu al 0,07%)
Deixar com a mínim un minut
Esbandir amb abundant aigua potable

3. Respecte a la protecció dels aliments sense
envasar:
-No es poden exposar aliments sense protegir a
l’abast del públic.
-Cal usar vitrines, plàstics, metacrilats pels productes
frescos, preparats i llests per consum.
-Explícitament no està permesa la venda de productes
de fleca o brioixeria en vitrines amb autoservei sense
envasar.
-Evitar la venda de qualsevol producte a doll en
autoservei.
-No tocar els aliments amb les mans, fer servir
pinces, guants o altres sistemes.
4. Respecte al control de les temperatures:
- No modificar cap procés productiu.
-Cnservar els aliments a temperatures de refrigeració
(0ºC-4ºC) i congelació (-18ºC).
-Assolir 65ºC al centre dels productes sotmesos a
tractament tèrmic.

5. Cal incorporar noves pràctiques higièniques per
evitar les contaminacions creuades:
- Cal guardar ben protegits els estris de cuina i la
vaixella.
- Es recomana presentar la carta de productes o menú
en sistemes que no hagin de ser tocats ni pels
treballadors ni pels clients (pissarres, pantalles,
verbalment...).
- Els elements que habitualment es disposaven a les
taules o amb fàcil accés per part del públic, com són
els tovallons, la sal, oli, coberts, etc., han de romandre
tancats i protegits a la zona de barra.
- El personal que manipuli la vaixella haurà de tenir
estricta cura de la higiene de les mans.
- Cal evitar que el personal manipuli diners i fomentar
el pagament amb targeta o altres sistemes electrònics
que evitin el contacte dels treballadors amb els diners.

GUIA FLEQUES | COVID-19

MESURES ORGANITZATIVES A LA RECEPCIÓ, TRANSPORT I REPARTIMENT
• RECEPCIÓ DE MERCADERIES
1. Cal aplicar mesures de distanciament amb els proveïdors:
- No entrar en contacte directe amb els transportistes ni amb els seus vehicles.
- Cal garantir la distancia de 2m entre personal i proveïdors.
- Cal delimitar una zona per la recepció de les comandes, aïllada i propera a l’entrada per evitar el risc de
contaminació per part de personal extern.
2. S’han d’incorporar noves pràctiques d’higiene i manipulació a la recepció:
- Retirar els embalatges exteriors de plàstic o cartró que protegeixen els aliments abans de ser
emmagatzemats en les cambres de refrigeració/congelació o magatzems.
- Es recomana posar les fruites i verdures en contenidors plàstics que es netejaran i desinfectaran
diàriament.
- Cal desinfectar els envasos petits amb alcohol al 70%.
- Davant una devolució d’algun producte, caldrà desinfectar-lo abans d’emmagatzemar-lo, en espera de ser
recollit pel proveïdor.

• TRANSPORT I REPARTIMENT
1. Si es disposa de vehicles propis per repartiment a botigues:
- Aquest s’han d’incloure en el pla de neteja, tenint en consideració l’exterior, l’interior i la cabina.
- A la cabina hi ha d’haver gel hidroalcohòlic, guants i mascaretes de recanvi.
- Els repartidors han de canviar-se els guants i aplicar-se gel hidroalcohòlic abans d’iniciar un repartiment.
- Han de tenir especial cura en l’eliminació dels guants i les mascaretes durant el repartiment.
- El material de transport s’haurà de netejar i desinfectar diàriament.
- Durant l’entrega caldrà garantir la distància amb el personal de botiga.
2. Si es fa repartiment a domicili mitjançant plataformes o s’instaura la recollida de menjar per emportar:
- Cal disposar d’una zona per l’entrega de les comandes identificada amb cinta adhesiva.
- No es poden produir aglomeracions, cal garantir la distància de seguretat.
- Instaurar o reforçar el pagament on-line.
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ACTUACIÓ EN CAS DE SOSPITA/CONFIRMACIÓ D’UN
CAS DE LA COVID-19 EN ELS TREBALLADORS

AUTOCONTROLS
• PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ

• INSTRUCCIÓ D’ACTUACIÓ EN CAS D’APARICIÓ DE
SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB COVID-19 EN UN
TREBALLADOR

1. Respecte el pla de neteja i desinfecció previ a la
pandèmia, cal tenir present que té per objecte controlar
perills microbiològics tals com salmonella spp., listeria
monocytogenes,

staphilococcus

aureus,

etc..,

cal

1. Les persones que presentin símptomes respiratoris o

continuar garantint la innocuïtat alimentària.

febre han de romandre a casa i no han d’anar al seu lloc de

2. Les modificacions del pla ja existent han d’anar

treball.

encaminades a reflectir els canvis que s’han produït amb

2. En cas d’aparició de simptomatologia sospitosa de la

la finalitat d’inactivar la COVID-19.

COVID-19 a un treballador cal trucar al 061.

Així doncs cal reflectir noves activitats com les
desinfeccions

extraordinàries

d’equips

petits,

• INSTRUCCIÓ D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ

superfícies; l’augment de les freqüències de neteja, els

D’UN CAS D’INFECCIÓ AMB COVID-19 ENTRE ELS

nous productes emprats i les seves corresponents

TREBALLADORS

dosis, etc.

1. Si apareix un cas de la COVID-19 entre els treballadors,

• PLA DE FORMACIÓ

s’haur de notificar aquesta situació a tots els contactes per

1. Cal realitzar formació en relació a les mesures de

tal que extremin les mesures de precaució per minimitzar

prevenció

la propagació de la malaltia.

específiques, d’instal·lacions, de manipulació d’aliments,

2. Cal tenir en compte les consideracions de les autoritats

d’autocontrols

imprescindibles,

sanitàries per procedir L’OMS recomana que els contactes

d’actuació

cas

es mantinguin en quarantena durant 14 dies al seu

compatible amb la COVID-19.

de

en

la

COVID-19:

de

d’higiene
de

presentar

personal

transmissió

i

simptomatologia

domicili.

• PLA DE CONTROL DE PROVEÏDORS
•INSTRUCCIÓ D’ACTUACIÓ EN CAS QUE ALGUN

1. Ha de contenir informació concreta de les condicions

TREBALLADOR

d’arribada dels productes, de les condicions del transport

HAGI

ESTAT

EN

CONTACTE

DIRECTE D’UN CAS

i del transportista.

1. Si un treballador ha estat contacte estret d’un cas
confirmat, cal tenir en compte les consideracions de les
autoritats sanitàries per procedir.
2. En qualsevol cas, els contactes puntuals en els quals no
s’hagi

considerat

la

quarantena

haurà

de

seguir

estretament les mesures de prevenció de propagació de la
COVID-19 (rentat de mans, us de mascareta, guants, roba
de treball).
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