Recomanacions de PIMEC per a empreses
que tornen a l’activitat laboral
REVISIÓ I RECORDATORI DELS PLANS DE PREVENCIÓ


Contactar amb els seus serveis de prevenció de riscos laborals per revisar els
seus plans de seguretat i salut laboral i adaptar-los als riscos biològics
actuals, especialment si no s’hagués fet abans de l’aturada de l’activitat.



Recordar a les persones treballadores les mesures de seguretat que
s’apliquen a les empreses, així com la necessitat del seu ús corresponsable.



Aturar aquelles activitats en què no es pugui garantir la seguretat establerta
al protocol de prevenció de riscos laborals. L’incompliment amb les mesures de
prevenció de riscos té associades importants sancions que fins i tot poden ser
de tipus penal.

TRASLLATS DOMICILI-CENTRE DE TREBALL


Contemplar la variació d’horaris d’entrada i sortida per evitar massificacions de
persones que es desplacen en transport públic.



Es recomana que les persones que es traslladin en transport públic evitin al
màxim el contacte amb superfícies i procedeixin a la neteja exhaustiva de
mans abans i després, mantinguin la distància social i, si escau, facin ús de
mascaretes i guants homologats.

ORGANITZACIÓ DEL TREBALL


Optar, sempre que es pugui, per sistemes de teletreball.



En la mesura del possible, compactar jornades per evitar desplaçaments
innecessaris.



Es recomana evitar el contacte entre persones de torns diferents.



Es recomana que les persones treballadores estiguin a un mínim d'1,5 metres
de distància.

ALTRES MESURES DE SEGURETAT COMPLEMENTÀRIES





Efectuar un protocol específic d’actuació a l’empresa en cas d’aparició de
símptomes durant la jornada laboral per part d’una persona treballadora. Així
mateix es recomana establir un protocol d’actuació davant d’un cas confirmat a
l’empresa.
Romandre al domicili habitual en cas de febre (més de 37,3°) i altres símptomes
associats a la Covid-19 i contactar amb el 061.
Recordatori continu, de les mesures d’higiene personal al lloc de treball i
davant de qualsevol escenari d’exposició. La higiene de mans és la mesura
principal de prevenció i control de la infecció.

