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2. Punt de partida 
 
El dia 30 de gener d’enguany, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar 
que la propagació de la COVID-19 representava una emergència de salut pública 
d’abast internacional, i l’11 de març passat va elevar aquesta declaració a la categoria 
de pandèmia internacional. 
 
Seguidament, el Govern de l’Estat va dictar el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, 
pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19, modificat parcialment pel Reial Decret 465/2020, de 17 
de març (BOE núm. 73, de 18.03.2020), adoptant diverses mesures en relació amb la 
limitació de la mobilitat de les persones, així com de les activitats econòmiques, socials 
i educacionals amb l’objectiu de protegir la salut dels ciutadans i ciutadanes, contenir 
l’avenç  de la malaltia i reforçar el sistema de salut.  
 
Entre aquestes mesures de limitació de la llibertat de circulació de les persones, 
s’accentuava "el tancament dels centres escolars” i en conseqüència el servei de 
menjador, per aquest motiu Eumaserveis es veu forçada aturar tota la seva activitat i 
aplicar la regulació d'ocupació temporal per coronavirus als seus treballadors/es.  
 
A dia d’avui, transcorreguts 4 mesos des del confinament i després de diverses 
pròrrogues de l'estat d'alarma pel COVID-19, les mesures aplicades van començar a 
reduir la propagació del virus, es comença el desconfinament progressiu i a data d’avui 
sorgeixen rebrots. Encara es fa molt difícil preveure futurs escenaris, però treballem 
per una obertura controlada cap el nou inici de curs 2020 – 2021, on els centres 
educatius siguin una prioritat, una activitat essencial. 
 
Per aquest motiu, Eumaserveis ha elaborat un protocol d’actuació, que ofereix els 
principals elements per a una obertura controlada del servei de menjador, i s’ha 
elaborat tenint en compte les darreres directrius governamentals, les recomanacions 
d’Ensenyament i ha comptat amb els coneixements de prevenció i seguretat. Totes les 
mesures recollides s’hauran de fer extensives a treballadors/es, professors/es, 
proveïdors, tot l’alumnat i famílies. 
 
Aquest document pretén establir les bases per tal que el menjador de l’Escola Tiziana 
del curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri 
entre protecció de la salut de les persones que treballen, la correcta gestió de la 
pandèmia i el dret de tots els alumnes d’anar a l’escola, 
 

Per tant, és important establir mesures de prevenció i control, a més de seguir 
les recomanacions d’higiene i de distanciament social 

 
És del tot necessari que s’apliquin aquestes instruccions i recomanacions, amb la 
màxima responsabilitat però, al mateix temps, amb la flexibilitat necessària per 
adaptar-les a cada infant. Sempre que sigui possible, amb els màxims nivells de 
restricció, però entenent que hi hagi marge per encaixar casuístiques o situacions 
excepcionals pròpies de l’infant. 
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Tanmateix, totes les mesures recollides en aquest protocol s’hauran de fer extensives 
a l’alumnat que accedeix al menjar, professors/es, proveïdors i l’equip d’Eumaserveis. 
 
A més a més, les indicacions contingudes en aquest document es basaran en criteris 
tècnics de prevenció de riscos laborals i garantiran l’aplicació de la normativa vigent en 
cada moment. 
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3. Justificació del protocol 
 
El serveis de menjador de l’Escola Tiziana ha de tenir perfectament definides les 
recomanacions en prevenció, seguretat i salut enfront la tornada a la feina progressiva 
dels infants. És del tot necessari seguir el protocol,  
 

La seguretat i la salut de tots és la nostra prioritat, 
i el menjador ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible. 

 
L’Eumaserveis segueix de molt de prop l'evolució del COVID-19, per tant les mesures 
es poden anar actualitzant i/o millorant per tal d’adaptar-nos als futurs esdeveniments.  
 
És essencial reforçar les mesures d’higiene habituals, rentar-se sovint les mans amb 
sabó o desinfectar-les amb solucions hidroalcohòliques. 
 
Es recomana evitar el contacte estret entre persones; la separació que hi ha d’haver 
entre treballadors i treballadores, com també respecte a l’alumnat i professors amb les 
quals interactuïn, ha de ser d’un metre i mig com a mínim, d’acord a l’organització 
entorn a grups de convivència estables que hagi definit l’escola. 
 
Intensifiquem els procediments de neteja habituals en les superfícies que poden estar 
més en contacte amb les mans i dur a terme desinfeccions periòdiques. A més, hem 
de garantir una ventilació adequada obrint les finestres, d’acord amb la normativa 
establerta. 
 
L’ús de mascareta, de tipus quirúrgic, la duran tots/es els professionals d’Eumaserveis 
durant el servei, i aquesta l’haurà facilitada per Eumaserveis. 
 
En tot moment es seguiran les directrius de la Generalitat de Catalunya, especialment 
les del Departament d’Educació. 
 
Eumaserveis farà formacions específiques en termes de prevenció i seguretat 
relacionada en el COVID19 per adreçada a tot el personal. Alhora farà tallers adreçats 
a l’alumnat per tal que les noves dinàmiques de prevenció siguin assolides per els 
nostres infants.  
 
En aquesta realitat, hem de protegir els nostres infants, per la seva família i per la 
nostra responsabilitat social que hem d’assumir. 
 
Per acabar, el Covid19 ens dona l’oportunitat de repensar-ho tot, de ser més creatius, 
de cuidar i demostrar l’estima a les persones que estan amb nosaltres, de fer-nos més 
forts i millors. Hem de ser co-responsables socialment i juntament amb la nostra 
escola, garantint sempre la seguretat del personal de risc, i evitant els riscos de major 
terme. 
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4. Àmbit d’aplicació i responsabilitat 
 
Aplica a tots els treballadors/es que bé mantinguin contacte amb l’Escola, a les 
empreses proveïdores, també aplica a les famílies. Cal que responsables, famílies, 
persones educadores i la resta del personal de l’escola també s’involucrin i es 
comprometin per a garantir les mesures de protecció i la traçabilitat. 
 
Contempla totes les instal•lacions de l’Escola Tiziana, inclosos l’espai de la cuina, de 
recepció d’aliments, el menjador, el pati..., tots els espais on es desenvolupa l’activitat 
de menjador. 
 

És responsabilitat de tots,  
comunicar, fer entendre, i vetllar per l’acompliment d’aquesta normativa. 

 
Control de símptomes 
 
Tanmateix, seguint les recomanacions del Departament d’Educació, en el cas del 
servei de menjador, les famílies, també hauran de fer-se responsables de l’estat de 
salut dels seus infants. A l’inici del curs, signaran una declaració responsable a través 
de la qual: 
 
▪ Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc 
que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser 
necessàries en cada moment. 
 
▪ Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que 
presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els 
darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu 
per tal de poder prendre les mesures oportunes. 
 
Afegir que, les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes. La 
família i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre 
símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la 
implementació d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a 
l’escola. 
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5. Eixos d’actuació 
 
Els eixos d’actuació configuren un sol bloc de continguts que permeten estructurar i 
agrupar d’una manera coherent el conjunt del protocol general de seguretat i salut rere 
el COVID19. 
 
El protocol s’estructura a partir de 4 eixos connectats entre si amb interdependència 
positiva. 
 

 
 

 
 
Eumaserveis facilitarà els equips de protecció individual (EPIS) i aquests s’adequaran 
al lloc de treball i l’atenció de l’alumnat, diferenciant el personal de cuina i el de 
menjador. 
 
Cada dia, caldrà recollir-los a l’entrada/recepció del menjador, i el lliurament quedarà 
registrat a la base de dades de registre i control d’estoc d’EPIS COVID Eumaserveis. 
 
Les mascaretes 
 
Les mascaretes són una mesura de protecció addicional, sempre que s’utilitzin 
correctament, però no substitueixen les mesures de prevenció més efectives:  
la distància de seguretat amb altres persones i la higiene de mans freqüent. 
 
Les mascaretes tenen dues funcions bàsiques: 

- Protegir altres persones de la contaminació de la nostra saliva. 
- Protegir-nos el nas i la boca de la contaminació de la saliva d'altres persones. 

1
EPIS

2
ESPAIS

3
ALUMNAT

4
EQUIP

EUMASERVEIS

Màscares quirúrgiques
Màscares FFP2
Màscares reutilitzables
Guants
Desinfectants

Aforament
Menjador
Pati
Gimnàs
Neteja
Desinfecció
Ventilació
Residus

Activitat
Emocions
Formació
Motivació
Distància

Torns

Salut
Prevenció
Protecció

Vulnerables
Contacte COVID

Distància
Vehicle

1. EPIS
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Quins tipus de mascaretes hi ha? 
Les mascaretes quirúrgiques són les més usuals, eviten que les persones que les 
porten posades transmetin agents infecciosos. La recomanació és d'un sol ús, tot i que 
es poden reutilitzar en cas de mantenir la sequedat, Eumaserveis facilitarà una al dia. 
 
Les mascaretes autofiltrants són les que ofereixen més protecció contra el coronavirus, 
perquè no només eviten que les persones que les porten transmetin la infecció, sinó 
que també les protegeixen del contagi. Es diuen autofiltrants perquè filtren les 
partícules en suspensió exteriors.  
N’hi ha de tres tipus, en funció del percentatge de protecció que ofereixen davant 
d’aquestes partícules: FFP1 (les menys efectives), FFP2 i FFP3 (les més efectives). 
Són reutilitzables si estan marcades amb la lletra R.  
 
Les mascaretes casolanes no substitueixen les anteriors, però sí que poden tenir una 
funció higiènica i de barrera per contribuir a impedir la propagació de les gotetes 
respiratòries que expulsem quan tossim, esternudem o parlem. 
 

En quins casos s’ha de portar mascareta? 
En tots 

Personal de cuina > Mascareta quirúrgica  
Personal monitoratge > Mascareta quirúrgica  

Personal vulnerable* (confirmat per la prevenció riscos laborals) > FFP2 
 
* ▪ Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport respiratori. 
▪ Malalties cardíaques greus. 
▪ Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen tractaments 
immunosupressors). 
▪ Diabetis mal controlada. 
▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 
Com s’han d’utilitzar les mascaretes? 
 
Abans de posar-se-la, cal: 

- Rentar-se les mans amb aigua i sabó o amb solució hidroalcohòlica. 
- Col·locar-la de manera que cobreixi bé la boca i el nas, sense espais entre la 

cara i la mascareta, només el suficient per poder respirar. 
 

Un cop posada: 
- No s’ha de tocar en cap moment. 
- Si es toca, cal rentar-se bé les mans. 
- Cal portar-la durant tot el temps. 

 

A l’hora de treure-se-la, cal: 
- Fer-ho des de la part del darrere o les cintes que la subjecten, sense tocar la 

part que pugui estar contaminada. 
- Llençar-la en una bossa tancada, si és d’un sol ús. 
- Rentar-se les mans amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica. 

 
És necessari canviar-se la mascareta tan aviat com estigui humida. 
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Els guants 
 
Els guants no estarien indicats per a tot el personal, sempre que es respectin 
escrupolosament les normes d’higiene de mans i de neteja i desinfecció d’espais i 
estris de treball. Estarien indicats durant l’atenció a l’alumnat i en el contacte amb 
objectes, estris i superfícies en el moment de dinar.  
 
Són guants d’un sol ús, i han de ser retirats quan finalitza cada torn establert per 
cursos; quan s’iniciï el següent, es posaran uns de nous. 
 
El gel hidroalcohòlic i rentat de mans 
 
Existeixen al mercat molts tipus de productes desinfectants, amb diferents components 
i combinacions d’aquests components. 
 
El més senzill és el gel hidroalcohòlic, que ha de complir, com a requisits: 

- Contenir, al menys, un 70% d’etanol (més eficaç que el propanol i altres 
alcohols).  

- Estar registrat a l’AEMPS (Agencia Evaluadora de Medicamentos y Productos 
Sanitarios. (S’adjunta el registre). 

- Ha de complir la norma UNE EN 14476, per garantir que és eficaç amb els 
virus. 

 
Cal destacar que: 

- El gel hidroalcohòlic NO substitueix el rentat de mans. Per tant, s’haurà de 
proveir també sabó de mans en quantitat suficient per garantir a cada 
treballador d’Eumaserveis una rentada de mans per hora, com a mínim.  

- El personal que porti guants haurà de rentar-se les mans abans de posar-se’ls i 
immediatament després de treure’ls. 

- Tan important com el rentat de mans és eixugar-les. En aquest sentit, és més 
eficaç la tovallola de paper d’un sol ús. 

 
El gel es situarà a l’entrada principal del menjador i de la cuina per a que tothom 
l’utilitzi obligatòriament en accedir-hi. També estarà a disposició a dos punts més 
del menjador per garantir una higiene addicional al rentat de mans en cas de no 
poder garantir la freqüència de rentat recomanada o després del contacte amb 
objectes o superfícies sense garanties de desinfecció. 

 
 

Màscares de protecció facial reutilitzables de seguretat 
 
Les màscares de protecció facial reutilitzables de seguretat tenen l’objectiu de 
protegir els ulls de l’equip de monitoratge que interacciona amb l’alumnat. 
Permeten protegir al treballador enfront  de riscs produïts per projeccions de 
partícules sòlides i líquides. Alhora és una mesura de protecció de cara a l’atenció 
dels infants, especialment en el més menuts del 1r i 2n cicle d’educació que l’ús de 
la mascareta no és obligatori. 
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El menjador 
 
El menjador escolar és un espai on poden coincidir diversos grups estables. Els 
integrants d’un grup mix estable han de seure junts en una o més taules, amb una 
separació de cadira “si” cadira “no”, caldrà deixar una cadira buida entre ells per 
garantir la distància. S’intentarà ajuntar sempre els mateixos grups estables, fent-ne un 
mix de grup estable gran. 
 

 
Al inici de curs, d’acord amb les confirmacions de l’alumnat, Eumaserveis valorarà la 
realització de més torns dels habituals per evitar la coincidència d’un gran nombre 
d’infants en un mateix espai. Entre torn i torn cal fer la neteja, desinfecció i la ventilació 
de 10 min del menjador. 
 
Per aquest motiu, les mesures proposades estan centrades en l’arquitectura del 
centre, el metratge, les distàncies, l’inventari de mobiliari i l’aforament màxim de 
l’edifici, amb l’objectiu de minimitzar els riscos d’aglomeracions. La direcció de l’escola 
ha de tenir un paper d’assessorament rellevant i específic en el disseny i l’execució́ de 
les mesures que s’especifiquen a continuació́: 
 
 
 
 

2. ESPAIS
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El pati 
 
La sortida al pati ha de ser esglaonada, per tant, a l’organització horària del centre 
caldrà establir els torns d'esbarjo en funció de la dimensió dels torns del menjador 
(ajuntem sempre els mateixos grups estables) i les possibilitats de sectoritzar-lo, tenint 
en compte que hi pot haver a la vegada diversos grups estables. 
 
Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres grups, els 
monitors vetllaran per a que sempre siguin els mateixos i mantinguin entre ells la 
distància de seguretat. La mascareta serà obligatòria depenen de la coincidència o no 
dels grups estables.  
 
El gimnàs 
 
L’estona d’esbarjo sempre es realitzarà a l’aire lliure a l’espai del pati, sempre que 
sigui possible i el temps acompanyi. No obstant, cas de pluja, l’espai del gimnàs podrà 
ser utilitzat per a proposar altres activitats lectives; en aquest cas, si no es pot garantir 
la distància interpersonal de 2 metres, caldrà l’ús de mascaretes. 
 
 
 
Fluxos de circulació 
 
Qualsevol circulació pels espais, caldrà establir circuits i organitzar la circulació de 
l’alumnat, definint les entrades i sortides al menjador, patí, classes... de tal manera que 
es facin de manera esglaonada, tenint en compte el nombre d’accessos, els torns dels 
cursos i els grups estables; es treballarà conjuntament amb la direcció de l’escola. 
 
Intensificació de la neteja, desinfecció i ventilació 
 
Eumaserveis intensificarà la neteja amb els desinfectants apropiats i amb mesura, 
l’excés i la barreja de productes incompatibles pot provocar intoxicacions.  Tanmateix, 
la neteja es farà de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir l’eficàcia 
dels desinfectants.  
 
Es farà neteja i desinfecció més d’una vegada, al inici de la jornada, al canvi de torns i 
a la finalització de la jornada. 
 
A més a més, caldrà evitar compartir utensilis i dispositius, o bé incidir sobre la seva 
higienització amb una neteja  exhaustiva dels mateixos abans i després de cada ús. 
 
Es mantindran les portes obertes, sempre que sigui possible, per contribuir a la seva 
ventilació i minimitzar el contacte amb les superfícies, en especial, les manetes o 
desinfectar-les freqüentment. La ventilació és tant important com la neteja en especial 
on hi ha presència continuada d’infants, per aquest motiu es realitzaran 10 min cada 
canvi de torn. 
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La coordinadora d’Eumaserveis, serà la responsable de la comprovació diària de 
l’obertura del menjador. 
 

• S’ha efectuat la ventilació de 10 min del menjador? 
• S’ha efectuat la ventilació de 10 min de la cuina? 
• Tots els dispensadors de sabó de lavabos i cuina disposen de sabó suficient? 
• Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans? 
• Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient? 
• S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major contacte 

(poms, bancs, etc.)? 
• S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les taules i cadires? 
• Etc. 

 
 
Gestió dels residus  
 
L’existència de material de rebuig, com ara ampolles de gel buides, guants ja utilitzats 
o estris no desinfectats i no reutilitzables, implica la recollida periòdica i el tractament 
segur d’aquests materials. 
 
La gestió dels residus ordinaris continuarà realitzant-se de la manera habitual, però,  
tot material d'higiene personal (mascaretes, guants de làtex, etc.) s'haurà de dipositar 
en la fracció resta. I en cas que un treballador/a presenti símptomes mentre es trobi en 
el seu lloc de treball, caldrà aïllar el contenidor on hi hagi dipositat mocadors o altres 
productes usats. Aquesta bossa d'escombraries serà extreta i col•locada en una 
segona bossa d'escombraries, per al seu dipòsit a la fracció resta. 
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Els darrers mesos ha aparegut un virus singular que ha aturat tot el món, ha alterat les 
nostres vides tan ràpid, que de sobte, a causa d’una situació de confinament perllongat 
alguns infants han presentat problemes que tenen que veure amb la salut mental, 
l’excés de pes, el dèficit de vitamina D, la miopia, entre altres. 
 
En aquest sentit, Eumaserveis aportarà el seu granet de sorra mitjançant un 
acompanyament emocional per a integrar les noves mesures per tal que tot i els dos 
metres de distància i la fredor perceptiva de les noves mesures, sentin que el servei de 
menjador està més a prop que mai. En el cas dels més menuts/des, els monitoratge 
farà jocs i coreografies de compartir i no compartir utensilis, la cançó mentre rentem 
les mans, la distància a la migdiada, etc. 
 
Pel que fa a l’excés de pes i el dèficit de vitamina D, Eumaserveis tindrà cura de les 
grasses alhora d’elaborar els menús i posarà l’accent a la vitamina D, introduint més 
varietats d’aliments amb la vitamina.  
 
Alhora oferirà activitat física mantenint les distància, doncs molt probablement 
s’eixampli la convivència i socialització de grups estables; es podrà jugar a “Ptchi”, 
“Circuits Gimcanes”, etc. 
 
Tot plegat amb la idea de continuar contribuint als estils d’hàbits positius. 
 
Per altra banda, es farà èmfasi d’importància a la higiene de mans, una de les 
mesures més efectives per preservar la salut dels infants, el personal d’Eumaserveis, 
els professors/es i les famílies de tots ells. 
 
En infants es rentaran les mans a l’arribada i a la sortida del menjador, abans i després 
d’anar al WC, abans i després de la sortida al pati i abans i després de la migdiada en 
el cas dels més menuts. 
 
En aquest sentit, es garantirà sabó i tovalloles d’un sol ús en els diversos punts de 
rentat de mans i en els punts estratègics consensuats amb l’escola, es col·locaran 
dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús dels alumnes de 3r a 6è,  personal 
d’Eumaserveis i el professorat de l’escola. Els tovallons i els petitets, també seran d’un 
sol ús. 
 
En relació en no compartir utensilis, el menjar sempre es servirà en plats individuals, 
evitant compartir-lo, no es posaran les amanides, ni les cistelles del pa al centre de la 
taula, ni les aigües, ho servirà el monitor/a responsable de cada taula amb guants. Els 
monitors/es realitzaran les tasques de parar i desparar taula amb els guants. 
 

3. ALUMNAT



	  

 14	  

euma serveis

Al acabar del dinar, per prevenció i precaució, no es realitzarà el rentat de dents. 
 
En aquest sentit, Eumaserveis posarà l’accent també l’accent per a garantir les 
condicions de seguretat alimentària pel que fa al trasllat i al servei dels aliments.  
 
A més a més, as col·locaran pòsters i cartells informatius (visualitzats en aquest 
document punt 5) explicant les principals mesures, els seients lliures mantenint les 
distàncies i els passos per a un correcte rentat de mans en els diversos punts de rentat 
de mans. 
 
Per acabar, l’equip docent podrà fer ús del servei de menjador escolar, es reservarà un 
espai clarament diferenciat de l’ocupat per l’alumnat i mantenint en tot moment la 
distància de seguretat d’1,5 metres entre els adults i amb l’alumnat. El professorat 
hauran d’utilitzar obligatòriament la mascareta en el menjador excepte quan estiguin 
asseguts a la taula fent l’àpat. 
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Les mesures que es proposen, amb la col·laboració imprescindible de tots els que 
formem part de l’Escola Tiziana –incloses les famílies–, el menjador ha de continuar 
sent un espai on l’activitat es pugui dur a terme d’una manera segura i confortable. En 
aquest sentit, totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a 
millorar la traçabilitat de casos i contactes. 
 
La direcció d’Eumaserveis formarà en prevenció i seguretat especial PostCOIVD19 i 
facilitarà els EPIS descrits en el primer eix i alhora, fa les següents recomanacions en 
salut. 
 
Mesures de salut 
 

• Aquells treballadors i treballadores que presentin símptomes compatibles 
amb la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 (febre, dificultat per respirar o 
tos, o els que determinin les autoritats sanitàries) poden fer el test que es troba 
a https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/stop-
covid19-cat/ o utilitzar l’aplicació del Departament de Salut per mòbils STOP 
COVID19 CAT i seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries. Per 
consultes generals s’ha de trucar al 012; i per urgències per coronavirus i 
sanitàries s’ha de trucar al 061. Només en cas d’emergències s’ha de trucar al 
112. 

• Es considera un contacte estret qualsevol persona que ha proporcionat 
cures a un cas probable o confirmat mentre que el cas presentava 
símptomes o ha estat en el mateix lloc, 15 minuts o més i a una distància 
inferior a 2 metres. 
A les persones que hagin mantingut contacte estret amb un cas de COVID-19 
se les indicarà quarantena domiciliària durant 14 dies, si presenta símptomes 
durant aquest període ha de seguir les mesures d’aïllament domiciliari i ha de 
posar-se en contacte amb el seu equip d’Atenció Primària, excepte el cap de 
setmana que ha de trucar al 061  

• S'haurà de garantir la seguretat i salut de les persones treballadores 
especialment sensibles enfront de la COVID-19, havent de reflectir-se 
aquest criteri en l'avaluació de riscos. La seva incorporació ha d’estar vinculada 
a les indicacions del servei de prevenció i una vegada s’hagin adoptat les 
mesures preventives raonables. 

 
 
 
 
 

4. EQUIP EUMASERVEIS



	  

 16	  

euma serveis

Mesures per quan arribeu a casa 
 

• Les mascaretes seran utilitzades durant tota la jornada laboral i durant els 
desplaçaments casa/feina i viceversa.  

• Evitar agafar l’ascensor i, si es fa, que sigui de forma individual. 
• Mantenir la distància mínima de dos metres de seguretat si trobem veïns. 
• Deixar a l’entrada les sabates, la bossa, les claus, el casc, la cartera o altres 

elements que no es necessiten a dins de casa. 
• Rentar-se de seguida les mans. La neteja de les mans és essencial i cal fer-la 

amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica. 
• Netejar els estris que utilitzareu a dins de la llar, com el mòbil, la tauleta o les 

ulleres, amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica. 
• Si conviviu amb persones de risc, manteniu-hi el mínim contacte possible i 

respecteu sempre la distància de seguretat. 
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6. Comunicació i seguiment de les mesures 
 
Aquest document cerca la participació́ i la mobilització́ de tots per a garantir al màxim 
les mesures de seguretat. La comunicació́ es configura com una eina essencial i 
resulta decisiva, si no aconseguim transmetre-ho adequadament, difícilment 
transformarem les mesures en accions efectives.    
 
Per aquest motiu s’han elaborat infografies informatives i de recordatori adreçades al 
propi personal d’Eumaserveis, personal docent i alumnat. Aquestes formaran part 
d’una senyalètica per diferents punts de la cuina i menjador. 
 
En aquest sentit, s’enviarà a les famílies un resum de les principals mesures, que 
estaran incloses també al díptic informatiu d’enguany; es realitzarà formació lúdica en 
format tallers adreçat als alumnes per tal que assoleixin positivament les noves 
mesures; i és durà a terme formació específica en prevenció i seguretat laboral a tot 
l’equip d’Eumaserveis. 
 
Infografia senyalètica per alumnat, personal docent, personal Eumaserveis 
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Infografia senyalètica específica personal Eumaserveis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	

	

	
	
	

SEGURETAT	I	SALUT	
	
Higiene	personal	
	
Mascareta	higiènica	pels	trasllats	del	domicili	a	la	feina	i	viceversa,		
Mascareta	higiènica	i	guants	de	làtex,	per	a	mantenir	correctament	atenció	directa	a	l’alumnat	i	
mantenir	la	distància	de	seguretat	de	2	metres	
	

Higiene	de	les	mans	i	dels	espais	(cuina	i	menjador)	

ü Rentat	freqüent	de	les	mans	amb	aigua	i	sabó,	o	amb	la	solució	hidroalcohòlica	que	
us	faciliti	EumaServeis	si	no	es	pot	abandonar	el	lloc	de	treball	
ü Cobrir-se	el	nas	i	la	boca	amb	un	mocador	d'un	sol	ús	al	tossir	i	esternudar,	i	rebutjar-
lo	a	una	galleda	d'escombraries		
ü Evitar	tocar-se	els	ulls,	el	nas	o	la	boca	
ü Intensificar	la	neteja	dels	nostres	espais,	aclarint	el	màxim	possible	
ü Evitar	compartir	utensilis	i	dispositius,	o	bé	incidir	sobre	la	seva	higienització	amb	
una	neteja		exhaustiva	dels	mateixos	abans	i	després	de	cada	ús	
ü Evitar	la	salutació	amb	contacte	físic,	inclòs	el	donar	la	mà	

Ventilació	natural	i	forçada	dels	espais	cuina	i	menjador	
ü Obrir	finestres	un	mínim	de	10	minuts	al	dia	i	torn	

ü Mantenir	les	portes	obertes,	sempre	que	sigui	possible,	per	contribuir	a	la	seva	ventilació	i	minimitzar	el	contacte	amb	
les	superfícies,	en	especial,	les	manetes	o	desinfectar-les	freqüentment	

ü Vetllar	per	el	compliment	del	50%	d’aforament,	controlant	els	seients	un	si,	un	no		

Gestió	dels	residus		

ü La	gestió	dels	residus	ordinaris	continuarà	realitzant-se	de	la	manera	habitual	
ü Tot	material	d'higiene	personal	(mascaretes,	guants	de	làtex,	etc.)	s'ha	de	dipositar	en	la	fracció	resta	
ü En	cas	que	un	treballador	presenti	símptomes	mentre	es	trobi	en	el	seu	lloc	de	treball,	cal	aïllar	el	contenidor	on	hi	hagi	

dipositat	mocadors	o	altres	productes	usats.	Aquesta	bossa	d'escombraries	ha	de	ser	extreta	i	col·locada	en	una	segona	
bossa	d'escombraries,	per	al	seu	dipòsit	a	la	fracció	resta		

Mesures	preses	fora	de	la	feina		

ü Evitar	desplaçaments	no	siguin	essencials		
ü És	preferible	el	transport	individual,	extrema	les	mesures	de	neteja	del	vehicle	i	mantenir	la	major	distància	possible	

entre	els	ocupants	si	es	comparteix	
ü En		viatges	en	autobús,	metro	o	tren	cal	guardar	la	distància	interpersonal	amb	la	resta	de	viatgers	i	és	recomanable	

utilitzar	una	mascareta	quirúrgica	
ü Alta	sensibilitat	amb	qui	i	com	ens	relacionem	evitant	aglomeracions	i	possibles	contagis		

Recull	de		Recomanacions	en	
relació	al	SARS-CoV-2	

Si	es	presenta	qualsevol	simptomatologia	(tos,	febre,	dificultat	al	respirar,	etc.)	que	pogués	estar	associada	amb	el	COVID19,	
no	s’ha	de	venir	presencialment	al	centre	de	treball.	Contacta	amb	el	teu	centre	d'atenció	primària	per	seguir	les	seves	
instruccions,	i	comunica-ho	a	eumaserveis@gmail.com	

euma serveis
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Intensificació recordatoris 
 

 
 
 
 

 
 

HIGIENE	
DE	MANS
euma serveis

MENJADOR

Tècnica del	rentat de	mans amb sabó
De	40	a	60	segons.

DISTÀNCIA	
SEGURETAT
euma serveis

MENJADOR
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7. Vigència 
 
Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència 
amb la realitat dels centres educatius del seu entorn.  
 
El marc que es proposa ha de ser fàcilment adaptable si es canvia el context 
epidemiològic. 
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8. Registre de l'entrega d’equips de protecció individual  

 

 
 
 
El treballador/a accepta el compromís que se li sol·licita de: 
 
a) Utilitzar els esmentats equips durant la seva jornada laboral. 
b) Consultar qualsevol dubte sobre la seva correcta utilització, tenint cura en la seva 
conservació i manteniment. 
c) Sol·licitar un nou equip en cas de pèrdua o deteriorament de la mateixa. 
 
Per aquest motiu, els treballadors/es signen diàriament el registre d’entrega de les 
EPIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Treballador/a Categoria EPI
Mitjà	de	
protecció

Motiu	
entrega

Data	
entrega

Signatura	
Rebut

Data	propera	
entrega Incidència


