MESURES PREVENTIVES I RECOMANACIONS
PER UN
BON SERVEI I PER LA SEGURETAT DE
TREBALLADORS I CLIENTS.
1 -1’5m

•Procureu no acostar-vos al client en fer la recepció, obtenció de
dades i signatura de la OR o pressupost i mantenir la distancia de
seguretat.
•Si ho feu darrera un mostrador i no teniu mampara protectora,
preneu les dades procurant estar a la mateixa alçada que ell,
procurant guardar la distància de seguretat.
•Eviteu que el client accedeixi a la zona de treball i restringiu les
zones accessibles.
•Vehicle. Es un focus de contagi, tan per contaminar-vos, com per
contaminar. Per tant:
• Poseu-vos guants per manipular qualsevol punt: porta, capó,
interior....
• Si és possible, protegiu el volant i el seient
• No us toqueu la cara amb els guants. Heu de tenir en compte que
poden estar contaminats.
•Renteu-vos les mans amb sabó al arribar a la feina i tantes vegades
com calgui (si et toques la cara, ulls...)
•Renteu-vos les mans amb sabó quan hàgiu rebut documentacions.
•Renteu-vos les mans amb sabó de forma habitual al llarg de la
jornada laboral
•No saludeu a ningú xocant les mans, fent abraçades o petons.
•Manteniu les distancies possibles amb els altres

•Mantenir el lloc i zona de treball personal net i ordenat (així també
podran netejar-lo amb facilitat els serveis de neteja)

•Intentar no compartir els estris de feina. Si ho heu de fer, utilitzeu
guants.

•Ventilar el màxim possible les instal·lacions i les dependències
tancades.
Adaptar-nos de forma urgent a totes les novetats que pugui haver-hi en cada
moment
• Si observeu algun símptoma: tos seca, boca seca, febre... que et
sembli sospitós, truca al 061
En definitiva, actueu no només pensant en contaminar-vos, sinó que també podeu
contagiar i extremeu al màxim les precaucions.
Es responsabilitat de tots aturar el contagi i la propagació.

