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SARS-CoV-2 COVID-19
• Zoonosi
• Febre, tos, dificultat respiratòria
• Transmissió primària, per interacció de persona 

a persona per via aèria
• Transmissió secundària, per gotetes de saliva, 

superfícies, mans
• Període d’incubació de 2 a 14 dies
• Persones vulnerables amb patologies 

cardiovasculars, respiratòries cròniques, 
diabetis, hipertensió, immunosupressió

• No està demostrada la transmissió pels aliments 
ni per l’aigua de consum

• Risc de transmissió a partir de manipuladors 
malalts a la resta de treballadors i als clients

• Efecte Tª





Objectius d’aquesta guia d’acompanyament

• Ajudar els bars i restaurants que s’estan preparant per reprendre l’activitat

• Oferir una garantia de seguretat més gran per als treballadors i clients



Mesures generals

• Compliment de tota la normativa sanitària 
vigent

• Empleats malalts no poden incorporar-se al 
seu lloc de treball

• Procediments estrictes de rentada de mans

• Protecció dels aliments de l’abast del públic 
amb vitrines expositores, mampares

• Desinfectar la vaixella i tots els estris
• Prevenir contaminacions creuades amb 

progressió lineal en l’espai o en el temps

• Reforçar pla de neteja i pla de formació



Recomanacions prèvies a la reobertura

• Reforçar la formació del personal. Mesures de prevenció de 
la COVID-19. Actuació en cas d’aparició de símptomes. 
Nous procediments de treball.

• Cartells informatius dels nous hàbits de treball i 
comportament dels clients

• Revisió maquinària

• Disponibilitat EPI treballadors
• Guants/mascaretes



Recomanacions sobre neteja i desinfecció

• Neteja i desinfecció en profunditat abans d’obrir
• Revisar el pla de neteja adaptant-lo a la COVID-19

• Incrementar la freqüència de rentat en àrees i superfícies 
accessibles per empleats i clients: panys, manetes, taules, 
cadires

• Comprovar que els productes són adequats
• Procediments d’aplicació clars i documentats

• Neteja i desinfecció de la vaixella. 

• Emmagatzemar llocs protegits.
• Estovalles i tovallons reutilitzables. Netejar i 

desinfectar desprès de cada ús. Rentar >60 ºC



Funcionament

• Vestimenta i calçat d’ús exclusiu prèviament netejat i 
desinfectat

• Respectar la distància interpersonal entre treballadors

• Neteja i desinfecció de les mans abans de començar la 
jornada

• Evitar mòbils i efectes personals

• Prohibir entrada dels proveïdors a les zones de treball i 
emmagatzematge



Recomanacions per a les zones de consum

• Reunions de fins a 10 persones per taula

• Distància entre taules, tenint en compte les cadires del voltant, ha de ser com a mínim d’1,5 m, o 
bé utilitzar barreres físiques com mampares i acrílics per garantir el distanciament

• Els clients no podran consumir de peu a la barra i sí asseguts

• Unitat de convivència

• Dispensadors d’hidroalcohol a l’entrada de l’establiment i a la sortida dels serveis higiènics
• Afavorir utilització d’estris d’un sol ús. Condiments monodosi.

• Preparar la taula just quan els clients s’asseguin, no de manera anticipada

• No utilització de bufets en la modalitat d’autoservei



Referències



Conclusions

• Corresponsabilitat de tots els actors implicats
• La COVID-19 no es transmet pels aliments ni per l’aigua de consum

• La principal via de transmissió de la COVID-19 és a través de la interacció entre les persones. És 
important respectar el distanciament social

• Si no es pot garantir la distància de seguretat interpersonal, s’han d’utilitzar equips de protecció 
individual

• Cal evitar tocar-nos la boca, el nas i els ulls sense haver-nos rentat les mans abans

• Neteja continuada i freqüent de mans

• És important evitar que els manipuladors malalts manipulin els aliments



covidasae@govern.ad Telf. 874820

MOLTES GRÀCIES!

mailto:covidasae@govern.ad
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