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1-OBJECTE  

 
 

Establir les mesures de prevenció i protecció davant el nou Coronavirus SARS-COV-2 

a COMERCIAL GODÓ, S.L. per tal d’evitar i / o minimitzar els efectes en la salut de la 

plantilla. 

 

2-ABAST  
 

 

El present protocol s'aplica a tots els treballadors/es de l'empresa i a la resta de 

parts interessades (proveïdors, clients, subcontractades) 

 

3- INFORMACIÓ ACTUALITZADA DEL CORONAVIRUS SARS Cov-2  

 
 

Les recomanacions incloses en el present document estan en contínua revisió en 

funció de l’evolució i la nova informació que es disposa de la infecció pel nou 

coronavirus (SARS-COV-2). 

 

 Canal Salut de la Generalitat de Catalunya:   
             https://web.gencat.cat/ca/coronavirus 

 Ministeri de Sanitat:  Ministeri de Sanitat:   
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccay
es/alertasActual/nCov-China/home.htm  

 Previntegral, Servei de Prevenció de Riscos Laborals:  
https://sites.google.com/previntegral.com/prevencio/corona
virus 
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4-MESURES ORGANITZATIVES GENERALS 

 

Davant l’anòmala situació generada amb l’expansió del virus COVID-19, des de 

COMERCIAL GODÓ, S.L. us volem informar que hem desenvolupat un protocol amb 

la finalitat de garantir la seguretat dels nostres clients, proveïdors, agencies de 

transport y personal de la empresa, que inclou les següents mesures: 

 

 Hem prioritzat el teletreball 

 Els treballadors per poder accedir al seu lloc de treball disposen d’una autorització. 

ANNEX-1. Aquesta autorització l’han de portar sempre al cotxe en tots els 

desplaçaments que facin a la feina.  

 Ens hem organitzat en torns per mantenir un servei lo més eficaç possible en 

oficines, magatzem y zona de producció d’Ad Blue®. 

 El nostre personal està degudament informat y equipat segons les mesures 

sanitàries recomanades per seguir treballant amb la major seguretat, minimitzant 

riscos de contagi. 

 S’han reorganitzat els equips de treball. 

 Hem limitat les reunions presencials i limitat el nombre dels assistents. 

 S’han aplaçat els viatges laborals i els desplaçaments per formacions del nostre 

personal. 

 Dotar de solucions hidroalcohòliques al personal per poder netejar-se les mans i les 

superfícies dels diferents materials que toquen amb guants.  

 S’ha repartit per tota l’empresa el tríptic informatiu VEURE ANNEX-2 
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5-MESURES AMBIENTALS QUE AFECTEN A TOT EL PERSONAL  

 

 Netejar freqüentment les superfícies que estan en contacte amb nosaltres:  

 Telèfon 

 Ratolí 

 Teclat 

 Taules 

 Papers (albarans, documentació variada....) 

 Els equips de treball ha d’utilitzar-los únicament la persona titular del lloc de treball 

 Extremar l'ordre i la neteja en el centre de treball, sobretot en superfícies amb alt 

risc d'afavorir la transmissió. 

 S’han proporcionat, en totes les ubicacions de l’empresa, els subministraments 

suficients i assequibles per a la higiene personal. Sabó, solucions 

hidroalcohòliques, paper d’un sol ús. 

 Ventilació adequada dels espais i dels llocs de treball. 

 

6-MESURES INDIVIDUALS QUE AFECTEN A TOT EL PERSONAL  

 

PER AL PERSONAL INTERN DE L’EMPRESA:  

Veure ANNEX-2 

 Mantenir la distància de mínim 1 metre de distància entre persones. 

 Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’us sol ús o amb la cara interna del colze 

en el moment de tossir o esternudar i netejar-se les mans immediatament. 

 És essencial reforçar les mesures habituals d'higiene, rentar-se freqüentment les 

mans amb sabó o desinfectar-les amb solucions hidroalcohòliques, especialment 

després del contacte directe amb persones. (veure ANNEX-3  i  ANNEX-4).  

 Es recomana evitar el contacte estret i mantenir distanciació social amb persones 

que mostren signes d'afecció respiratòria, com tos o esternuts. 

 Portar guants de làtex si s’han de compartir documents, albarans, algun estri... 

 No compartir utensilis personals, telèfons, d'escriptura o oficina, com bolígrafs, 

teclat i ratolí d'ordinador. 

 Evitar tocar-se els ulls, nas i boca amb les mans. 
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 Ús de mascaretes: Davant la impossibilitat de disposar de les suficients mascaretes 

per poder realitzar els canvis necessaris, es demana a tot el personal que tingui una 

cura especial i se’n faci responsable.   

 

 Només es recomana l'ús de mascareta de protecció individual, o equip 

individual autofiltrant, en aquells casos que s'hagi prescrit per ser 

especialment vulnerable.  

 Filtre per mascaretes autofiltrants del tipus: FFP2 ó FFP3 

 Filtre per mascaretes de partícules del tipus: P2 ó P3 

 Només es recomana dur mascareta quirúrgica, és a dir, aquelles que eviten 

el contagi sobre l'entorn, a les persones malaltes o sospitoses de ser-ho. 

 No es recomana l’ús de mascareta a la resta de persones treballadores que 

no ho tinguin prescrit. 

NOTA: Davant la impossibilitat de disposar de les suficients mascaretes per poder 

realitzar els canvis necessaris, es demana a tot el personal que tingui cura i se’n faci 

responsable. 

 
PER A LES PERSONES EXTERNES QUE ACCEDEIXEN A L’EMPRESA:  

Per a tot el personal extern a l’empresa que accedeixi a les nostres instalꞏlacions se’ls 

exigiran les següents mesures: 

 Separació de 1 m mínima entre cada persona, evitar tossir i/o  esternudar en 

l’interior o a prop del personal de la nostra empresa. 

 Portar els seus propis EPIS per tal d’evitar contagis (guants i mascaretes o similar) 

 Los clientes/proveïdors que accedeixin a les instalꞏlacions per a realitzar càrregues i 

descarregues:  

 Ús obligatori de mascaretes i guants. 

 Es prohibeix que els conductors obrin la finestra de la seva cabina i que 

baixin del camió. La documentació la deixen amb la càrrega i així s’eviten 

contactes innecessaris. El nostre personal s’encarrega de tot. 

 Rentar-se les mans amb sabó o utilitzar una solució hidroalcohòlica abans 

de complimentar i signar la documentació. (veure ANNEX-3  i  ANNEX-4). 

 Evitar tocar-se la cara, ulls, nas i boca perquè el virus es transmet a través 

del contacto amb les vies respiratòries. 
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7- PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER ALS XOFERS  

 
 
Fruit de l’habilitació de dues àrees d’accés per a camions i furgonetes de mercaderies, 

per a que les empreses que operen als quatre municipis de la Conca d’Òdena afectats 

pel confinament puguin lliurar i recollir mercaderies i productes, s’estableix aquest 

Protocol per tal de minimitzar el risc i garantir el correcte funcionament d’aquest punt 

d’accés de mercaderies sense posar en risc la població de la zona confinada i la de 

fora. 

Zones d’accés:  

1. A la zona de ponent a l’A2 a l’enllaç amb St Genis  

2. A la zona de llevant a enllaç de la c15 i la C37, a la rotonda del Carpi. 

Protocol per als camions, tràilers, furgonetes i vehicles per al lliurament o 

recollida de mercaderies: 

 El conductor s’identificarà al accedir a la zona permesa (DNI i matrícula i nom 

d’empresa si escau) 

 Mostrar amb albarà o document de mercaderies sobre la operació a realitzar.  

 A l’arribada del camió a l’empresa, el conductor no podrà abandonar la cabina per 

portar a terme la càrrega o descàrrega de la mercaderia, ho haurà de fer l’empresa 

receptora. En cas de material o producte especial/perillós que requereixi intervenció 

especialitzada (del conductor del camió) aquest haurà d’anar equipat amb material 

de protecció, tal com mascareta i guants. Cal que disposi d’una ampolleta de 

solució desinfectant a la mateixa cabina. 

 Una vegada finalitzada la càrrega o descàrrega del material, es procedirà a la 

desinfecció de mans, i manetes de les portes del camió. 

 El conductor abandonarà la zona pel mateix accés pel que ha entrat 

 La validació de documents d’entrega i/o recepció serà telemàtica , sota 

responsabilitat de cada empresa  

 Cal evitar cap intercanvi o contacte físic entre les persones involucrats  
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Recomanacions per l’empresa que prepara la mercaderia per expedir o que rep 

mercaderia de fora la zona confinada 

 

 Disposar de guants i mascaretes pel personal que prepari el material a transportar 

per evitar que pugui ser focus de transmissió. 

 Preparar la documentació del material d’entrega o recepció per via telemàtica i que 

s’informi a l’empresa emissora/receptora de la mercaderia d’aquest procediment. 

 Informar prèviament a l’empresa de fora la zona confinada que envia o rep la 

mercaderia que cal que els seus treballadors extremin les precaucions per evitar 

contagis accidentals. 

 
8- PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER ALS TREBALLADORS QUE 
TREBALLEN DES DE CASA  

 
 

 Han de mantenir el contacte amb l’empresa via telemàtica i/o telefònica per cobrir 

les necessitats que els hi siguin requerides 

 Informar del seu estat de salut  

 Habilitar un espai lo més adient possible per tal de poder desenvolupar les seves 

tasques diàries amb les quasi mateixes condicions que al seu lloc de treball 

habitual.  

 Mantenir un horari de treball lo més similar possible al seu habitual per poder 

atendre les necessitats que es presentin des de la oficina. 

 Tenir una postura de treball adient. Veure ANNEX-6 

 Mantenir-se confinat i evitar les situacions de risc de contagi 
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9- ANNEXES  

 

 
 ANNEX-1-permís treballador 

 ANNEX-2- Coronavirus 

 ANNEX-3- Mesures de prevenció 

 ANNEX-4- Tècnica del rentat de mans amb sabó 

 ANNEX-5- Tècnica de rentat de mans amb preparats d’alcohol 

 ANNEX-6-postures de treball des de casa. 





3MÀSCARA
Portar màscara no protegeix del contagi. És una 
mesura preventiva per a les persones que puguin 
haver contret el virus i evita que es transfereixi a 
través de la tos i els esternuts.

4TOS I ESTERNUTS
Netegi’s el nas amb un mocador d’un sol ús i 
llanci’l després de cada ús. A continuació renti’s 
les mans.

5BONS HÀBITS
Tapi’s la boca per esternudar i tossir, després 
renti’s les mans. No escupi en llocs públics i 
mantingui bons hàbits d’higiene.

FONTS INFORMATIVES
Faci cas únicament de la informació
procedent de fonts oficials:  

CORONAVIRUS (2019-nCoV)

1HIGIENE
Per protegir-se renti’s les mans sovint amb aigua i 
sabó o un gel hidroalcòholic.

2SÍMPTOMES
Si té febre, tos i dificultat per respirar, posi’s 
una màscara i acudeixi al seu centre mèdic, 
o bé, truqui al telèfon d’urgències 061.
Comuniqui si ha viatjat a zones de risc o si 
ha tingut contacte pròxim amb algú que hagi 
viatjat i tingui símptomes respiratoris.

6

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm


 

 

   



 



 



HIGIENE POSTURAL
Per evitar problemes ergonòmics

Ulls
Separació de 45 a 75 cm de la pantalla 
i a 1/3 de la part superior del monitor

Ratolí i teclat
A la mateixa alçada 
que els colzes i el 
canell doblegats
lleugerament

Peus
En un reposapeus de 45 cm d’amplada i 35 cm de 
profunditat amb inclinació ajustable 0º-15º horit-
zontal. Superfície antilliscant

Colzes
A tocar del cos i en 
angle recte 

Cap
Les espatlles
han d’estar
relaxades i
alineades,
el cap enrere
i la barbeta
cap a dins

Esquena
Recta i
enganxada
a la cadira.
Cal utilitzar 
una cadira
ajustable 
amb suport 
lumbar
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45-75 cm

60
-7

5 
cm

38
-5

2 
cm

8-15 cm

22,5 cm

15º-20º)

Realitza pauses 
cada 2 hores

Fes estiraments Fes ús de les 
escales en 
lloc de 
l’ascensor

Camina 
mentre
parles 
per telèfon

I RECORDA...

2 h




