MESURES PREVENTIVES A LA CCMA EN RELACIÓ AL NOU CORONAVIRUS
OBJECTIU:
Informar a totes les empreses subcontractades i que tenen personal treballant a les
nostres instal·lacions les mesures preventives aplicades i que s’han posat en marxa per
la CCMA en relació al nou Coronavirus.
Les empreses proveïdores aplicaran les mateixes recomanacions o similars (les que
siguin de la seva aplicació) i així evitar el màxim la possible transmissió del virus.
MESURES PREVENTIVES I ORGANITZATIVES
Mesures generals de protecció individual per prevenir el contagi:
•

Rentar-se les mans amb freqüència, amb aigua i sabó o solucions a base
d’alcohol, especialment després del contacte amb secrecions respiratòries. Cada
rentat ha de durar com a mínim 20 segons.

•

En cas de tos o esternuts, cobrir-se la boca i el nas amb la part anterior del colze
o amb mocadors d’un sol ús que després cal llençar a les escombraries i renteuvos les mans de seguida (amb aigua i sabó o amb solucions alcohòliques 70%).

•

Eviteu tocar-vos els ulls, el nas o la boca.

•

Extremar aquestes mesures d’higiene en llocs de treball compartits.

•

Eviteu la salutació amb proximitat i el contacte físic, especialment l’encaixada de
mans.

•

Mantenir una distància de seguretat mínima de 2 metres amb les persones.

•

Evitar compartir menjar o estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) i altres
objectes sense haver-los netejat degudament. Si es toca els ulls, el nas o la
boca amb les mans contaminades, pots transferir el virus de la superfície a un
mateix.

•

Llenceu qualsevol deixalla d’higiene personal- especialment, els mocadors d’un
sòl ús- immediatament a les papereres o contenidors habituals.

•

No es podran realitzar els viatges a zones de risc.

•

En cas de presentar símptomes respiratoris (tos, mal de coll, febre i sensació de
dificultat per respirar), cal quedar-se a casa i comunicar per telèfon als serveis
sanitaris o al 061 els símptomes que es presenten. Des d’aquests serveis es
valorarà cada situació i es donaran les indicacions a seguir.

•

No s’han de prendre precaucions especials amb els animals, ni amb els aliments,
per evitar aquesta infecció.
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•

Ús de mascaretes:
-

Només es recomana l’ús de mascareta filtrant, en aquells casos que per
sector d’activitat o per exposició directa o no poder complir amb la
distància de seguretat s’hagi prescrit.

-

És obligatori l’ús de mascareta quirúrgica per tots els treballadors per
treballar a les instal·lacions de la CCMA.

-

És obligatori l’ús de mascareta quirúrgica per tots/tes els treballadors/res
d’empreses externes a les instal·lacions de la CCMA.

Mesures de prevenció en les sortides per feina a llocs amb molta acumulació de
gent (com ara els hospitals) es recomana:
•

Si s’ha d’entrevistar una persona, mantenir una distància de seguretat de 2
metres i evitar una postura frontal amb la persona entrevistada.

•

Fer servir perxes per fer entrevistes.

•

Netejar l’escuma del micròfon amb tovalloletes amb base alcohòlica després del
seu ús.

En l’àmbit assistencial, es farà un qüestionari sobre els símptomes que presenta el
pacient, els llocs on ha estat i els contactes més propers que ha tingut en els últims 14
dies per descartar pacients de risc i fer les recomanacions oportunes de derivació, si
s’escau.
A la CCMA se segueixen les recomanacions i, en el seu cas, els protocols i procediments
que estableixin les autoritats competents, pendents de totes les informacions que
emeten les fonts oficials per si cal adoptar noves mesures en funció dels esdeveniments
i de les quals se n’informarà puntualment.
Mesures a la CCMA (mesures a l’empresa):
Mesures ambientals:
•

La neteja de les superfícies dels llocs de treball a les empreses de la CCMA es
realitza amb productes de neteja desinfectants.

•

S’ha informat als treballadors i treballadores que per una millor neteja s’ha de
mantenir els llocs de treball endreçats i lliures de material.

•

Es reforça la neteja de les zones i els llocs de treball que comparteixen diferents
treballadors i treballadores, llocs de treball que es comparteixen entre diferents
persones, tenint en compte que a les superfícies de treball la neteja ja es fa amb
productes que incorporen desinfectant.

•

S’ha realitzat el canvi per un sabó de mans desinfectant a tots els lavabos, tant
de les instal·lacions de mitjà tele com mitjà ràdio.

•

Es dona tovalloletes en base alcohòliques (tant per la higiene com per la neteja
dels material i del vehicles) als equips de rodatge. També s’han repartit
tovalloletes a aquells departaments amb llocs de treball compartits.
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•

Es garanteix la ventilació adequada dels espais de treball i dels llocs de treball.
Si es possible, es ventilarà de manera natural.

•

S’han repartir gels hidroalcohòlics per facilitar la neteja de mans als diferents
espais de la CCMA.

Organitzatives:
•

S’informa a les persones treballadores i s’han establert mecanismes de
comunicació permanent:
o

Portal intern corporatiu.

o

Informació Servei de Salut Laboral i Servei de Prevenció Mancomunat.

o

Informació cartells penjats instal·lacions.

•

S’ha donat els equips de protecció individual a tots els treballadors que surten
de rodatge o fan exteriors.

•

S’han treballat les mesures de flexibilitat per al personal.

•

Pactes específics segons la necessitat. Realització plans de contenció segons
necessitats de l’empresa sempre acordats amb la representació dels
treballadors.

•

Recomanació genèrica d’ús de les Tecnologies de la Informació i Comunicació
(TIC):
-

•

Teletreball.
-

•

Minimitzant les reunions presencials.
Evitar desplaçaments que no siguin necessaris.

La direcció de l’empresa ha establert les mesures relacionades amb el
teletreball i es disposen dels mecanismes que permet fer-ho.

Altres mesures:
-

Flexibilitat interna negociada entre empresa i representació legal o
sindical dels treballadors.

EL MATERIAL QUE S’HAGI DE SUBMINISTRAR ALS TREBALLADORS DE LES
EMPRESES SUBCONTRACTADES, L’HAN DE SUMINISTRAR LA PRÒPIA
EMPRESA.

Servei de Prevenció Mancomunat de la CCMA
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