Mesures de seguretat i salut per l’activitat econòmica
És de vital importància implementar les mesures de prevenció i seguretat necessàries en la tornada a l'activitat laboral, per
tal de reduir al mínim els contagis en aquest àmbit. Ens consta que les empreses ho estan fent. S’ha de deixar en mans dels
Serveis de Prevenció de les empreses, propis o aliens, la determinació de les esmentades mesures.
Els Serveis de Prevenció, segons l’activitat de l’empresa, poden avaluar els riscos, i establir els protocols i procediments de
seguretat que l’empresa ha de seguir.
Guies i orientacions oficials:
El Ministeri de Sanitat ha elaborat una sèrie de guies, per tal d’orientar a les empreses i als seus Serveis de Prevenció en aquest
àmbit, tots disponibles al nostre mini-web dedicat al tema COVID-19, on estan disponibles tots els recursos i eines d’utilitat
per les empreses relacionats amb l’epidèmia i les seves conseqüències.
També el Consell de Relacions Laborals ha publicat recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions
vinculades a les situacions que es puguin produir per l'efecte del coronavirus, que hem incorporat també al nostre mini-web.
Pel que fa als sectors, s’han editat guies en matèria preventiva especialitzades, per exemple, la guia aplicable al sector metall,
que pot ser d’utilitat a moltes indústries i empreses metal·lúrgiques.
Per la seva banda, l’INSST ha editat diferents relacions de bones pràctiques per a diferents sectors com ara: comerç,
construcció, indústria i transport
Necessitem disposar de tests
És vital disposar de test per proporcionar la màxima seguretat en l'àmbit empresarial. Les empreses han de poder accedir a la
compra de tests per protegir les persones treballadores.
Treball en xarxa
Des de l'inici de la crisi moltes empreses s'estan reinventant. Altres segueixen proporcionant serveis i productes que ens
ajuden a prevenir el COVID19. Des AEBALL hem creat una base de dades, un llistat de les empreses del territori de l'Hospitalet
i el Baix Llobregat, que proporcionen serveis i productes per a preservar la salut i la seguretat en les empreses: EPI, test,
càmeres tèrmiques, mampares, etc., per tal de posar en contacte l'oferta i la demanda i facilitar la seguretat i la prevenció
davant el COVID19.
Facilitar la inversió en seguretat i prevenció
Els sistemes de seguretat i salut poden suposar una inversió important per a les empreses, de manera que seria important
facilitar ajudes, bonificacions i deduccions fiscals per a la seva òptima implantació.
Contacteu-nos i us acompanyarem
Estem a disposició de totes les empreses de L'H per a qualsevol consulta.
Mini-web COVID19: www.aeball.net/covid19.asp
Tel. 93 337 04 50
info@aeball.net
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CONDICIONES PARA LA REAPERTURA AL PÚBLICO DE ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES
MINORISTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS ASIMILADOS.

Artículo 11. Condiciones para la reapertura al público de establecimientos y locales comerciales minoristas que

