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Aquest document està subjecte a modificacions en funció de com es vagin succeïnt
els esdeveniments.

1. Preàmbul
1.1. Introducció
El 31 de desembre de 2019 les autoritats de la República Popular de la Xina, van
comunicar a la OMS diversos casos de pneumònia d'etimologia desconeguda a Wuhan,
una ciutat situada a la província xinesa de Hubei. Una setmana més tard van confirmar
que es tractava d'un nou coronavirus que ha estat denominat SARS-CoV-2.
A l'igual que altres de la família dels coronavirus, aquest virus causa diverses
manifestacions clíniques englobades sota el terme COVID-19, que inclouen quadres
respiratoris que varien des del refredat comú fins quadres de pneumònia greu amb
síndrome de destret respiratori, xoc sèptic i la fallada multi orgànica. Es tracta d'una
malaltia respiratòria similar a altres provocades per virus. Els símptomes més comuns
inclouen febre, tos, i sensació de falta d'aire. En alguns casos també pot haver
símptomes digestius com diarrea i dolor abdominal. La majoria dels casos presenten
símptomes lleus.
En casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, dificultat important per respirar,
fallada renal i fins i tot la mort. Els casos més greus generalment ocorren en persones
d'edat avançada o que pateixen alguna malaltia crònica, com malalties de cor, de pulmó
o problemes d'immunitat.
En tractar-se d'una malaltia transmissible s'han extremar les mesures de precaució.
Aquest protocol es dissenya com a guia de referència per tal d'informar, prevenir i
minimitzar la possible incidència de la malaltia COVID-19 en els treballadors i
treballadores de l’entitat i es redacta seguint les indicacions, que, fins ara, han fet les
autoritats sanitàries competents. El protocol conté un conjunt de mesures informatives
i d'actuació davant les diverses variables que poden donar-se actualment, pel que fa a
aquesta crisi sanitària. A més, aquest protocol respon a la voluntat de l’organització de
vetllar per la seguretat i salut dels treballadors i treballadores que formen part de
l’entitat, tal com estableix la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals.
Addicionalment, l’entitat podrà elaborar Plans de Contingència específics per cada
activitat o espai de treball amb mesures organitzatives i individuals particulars d’aquell
espai o activitat.
Finalment, assenyalar que, aquest protocol ha estat elaborat amb la informació
disponible a la data de redacció del mateix, i per tant, podrà ser objecte de les
actualitzacions i modificacions que vagin marcant les autoritats sanitàries, així com les
aportacions que puguin fer els membres de l’entitat per una major efectivitat.
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1.2 Transmissió o contagi del coronavirus
El coronavirus SARS-CoV-2 es transmet per contacte directe amb les secrecions
respiratòries que es generen amb la tos o l’esternut d’una persona malalta. La seva
contagiositat depèn de la quantitat de virus a les vies respiratòries. Aquestes secrecions
infectarien a una altra persona si entren en contacte amb el seu nas, els seus ulls o la
boca. Sembla poc probable la transmissió per l'aire a distàncies majors d'un o dos
metres.
Les persones poden contraure la malaltia si:
- Toquen els objectes o les superfícies on han caigut aquestes gotetes i després es
toquen els ulls, el nas o la boca.
- Inhalen aquestes gotetes per proximitat amb la persona infectada.
Per això, és tan important tapar-se la boca amb mocadors d'ún sol ús o amb el colze en
tossir i esternudar, rentar-se les mans molt sovint, i mantenir una distància de seguretat
amb la resta de persones (mínim 1,5 metres).
Supervivència del virus fora del cos humà
El coronavirus SARS-CoV-2 pot sobreviure fins a:
- 3 hores a l’aire
- 4 hores en monedes
- 1 dia al cartró
- 3 dies sobre plàstic o acer inoxidable
Per això, és recomanable intensificar els procediments de neteja i desinfecció habituals
que es duen a terme a les llars i incidir especialment en tots aquells objectes o
superfícies amb els que pot haver més contacte amb les mans.
Transmissió sense símptomes
Les persones infectades que no pateixen símptomes també poden transmetre el virus,
ja sigui perquè la infecció no els produeix o perquè encara no han aparegut.
La transmissió de la infecció es pot donar 1-2 dies abans dels símptomes, durant tot el
període simptomàtic i fins a 5-6 dies després.
Generalment, des que el virus es contrau fins que hi ha símptomes passen entre 4 i 7
dies, però aquest període és pot allargar fins a 2 setmanes.
Persones amb risc d'infecció greu
Els grups de major risc són:
- Les persones majors de 65 anys.
- Les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis,
cardíaques o pulmonars, o més d'una malaltia
- Les persones amb problemes d'immunitat congènits o adquirits.
Actualment no es consideren un grup de risc ni les dones embarassades ni les persones
que temps enrere van patir alguna malaltia pulmonar greu (pneumotòrax, tuberculosi).
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Persones amb alt risc d'exposició al virus
Hi ha persones que, principalment per motius laborals, es troben exposades al
coronavirus i que, per tant, han d'extremar les precaucions per evitar-ne el contagi:
-

Els professionals sanitaris.
El professionals administratius dels centres sanitaris.
El professionals de les residències.
Les persones que treballen en serveis que es consideren essencials, com ara el
personal dels supermercats.

Font: Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

1.3. Aspectes clínics del COVID-19
Generalment, els símptomes apareixen entre 4 i 7 dies després de contraure el virus,
però aquest període és pot allargar fins a 2 setmanes. Algunes persones no n'arriben a
tenir mai.
En la majoria dels casos, els símptomes acostumen a ser lleus, semblant als d'una grip,
però en altres poden arribar a ser greus i a produir complicacions.
SÍMPTOMES LLEUS:
Es consideren símptomes lleus:
-

Febre, tot i ser elevada, però que baixa després de prendre antitèrmics, com ara
el paracetamol
Tos
Malestar general
Mucositat
Dolor generalitzat als ossos i a la musculatura
Nàusees
Vòmits
Diarrea

SÍMPTOMES GREUS:
Es consideren símptomes greus:
-

Dificultat respiratòria sobtada
Febre mantinguda al llarg dels dies que no baixa amb antitèrmics

DIAGNÒSTIC:
El diagnòstic de la covid-19 es basa en l'aparició de símptomes i es confirma amb una
prova de laboratori, a partir de mostres extretes, amb un bastonet, del nas i de la faringe.
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TRACTAMENT:
A hores d’ara no es disposa de cap tractament que s’hagi demostrat efectiu, però sí que
n’hi ha per controlar-ne els símptomes.
Si teniu coronavirus o sospiteu que en podeu tenir:
-

Descanseu tot el que necessiteu fins que us trobeu millor
Beveu aigua en abundància
Preneu antitèrmics, com ara el paracetamol, o els medicaments recomanats pels
professionals sanitaris

Els casos més greus requereixen tractament amb suport vital avançat, a les unitats de
cures intensives dels hospitals.
Font: Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

2. Objecte del Pla de Contingència
La Fundació Viver de Bell-lloc, d’acord amb el Comitè de Seguretat i Salut, elabora i
aprova el present Pla de Contingència Pandèmia COVID-19 amb l’objectiu d’establir les
mesures de protecció i de prevenció necessàries per aconseguir dur a terme la represa
de l’activitat en condicions de seguretat, alhora que evitant i/o minimitzant el possible
risc de contagi entre les persones treballadores i entre les persones usuàries del servei.
L’aplicació d’aquest Pla de Contingència queda restringida a tota activitat realitzada a
les instal·lacions del Parc d’Activitats Agroecològiques La Tavella de la Fundació Viver de
Bell-lloc.

3. Recomanacions del Consell de Relacions Laborals
Per elaborar aquest document s’han seguit les Recomanacions per a empreses i
persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin
produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2, elaborades pel Consell de Relacions
Laborals de Catalunya i publicades en data 12 d’abril de 2020 així com en les diferents
recomanacions per part de les autoritats sanitàries competents en matèria de prevenció
de riscos laborals i de salut pública.
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4. Mesures d’acció
4.1. Mesures implementades per la Fundació:
A continuació es detallen les mesures d’acció que la Fundació està implementant, tant
prèviament a la tornada a l’activitat com durant el desenvolupament de la mateixa:

4.1.1. Relatiu a les mesures organitzatives de seguretat:
1. La Fundació, mitjançant els responsables de cada servei, formarà i informarà a les
persones treballadores de les pautes i mesures a adoptar per tal de prevenir la
transmissió de la Covid-19 i l’ús dels EPIS necessaris, deixant constància d’aquesta
formació i informació.
2. El Ministeri de Sanitat ha definit com a grups vulnerables per el COVID-19 a:
-

Persones amb diabetis

-

Malalties cardiovasculars inclosa la hipertensió

-

Malalties pulmonars cròniques

-

Immunodeficiències

-

Càncer en fase de tractament actiu

-

Embaràs

-

Personal major de 60 anys

En aquest sentit, el Departament de PRL de la Fundació, conjuntament amb el Servei de
Vigilància de la Salut del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, està identificant i
avaluant els casos de treballadors especialment sensibles en relació a la infecció de
coronavirus SARS-COV-2 .
3. S’ha dotat a cada departament i cada servei dels equips de protecció individual (EPIS)
necessaris per portar a terme les activitats corresponents (guants, mascaretes, etc....).
La Fundació manté un contacte constant amb els seus proveïdors habituals i amb molts
altres agents per garantir el subministrament necessari tant d’EPIS com de material de
neteja i seguretat.
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4. S’ha reforçat la informació respecte al COVID-19 i les accions a seguir amb cartells en
totes les àrees de treball.
5. S’ha portat a terme una reorganització dels equips en els espais de treball, reduint el
nombre de treballadors i treballadores presents de forma simultània, garantint una
separació mínima de 2 metres entre les persones sempre que sigui possible.
6. La jornada de treball sempre serà jornada intensiva, amb la voluntat de reduir el
temps de permanència a les instal·lacions de la Fundació al mínim.
7. Per totes aquelles persones que és possible, s’ha promogut el teletreball. En alguns
casos es combinen torns de teletreball i treball presencial, per evitar la coincidència de
totes les persones en un mateix espai. Les condicions de teletreball és mantindran
durant el temps tenint en compte l’evolució de la pandèmia, i les necessitats de
conciliació de la vida personal i laboral, i seguint les instruccions del RDL 15/2020.
8. S’han flexibilitzat els horaris de treball en aquells llocs on és possible. Això també es
farà en els horaris d’entrada i sortida per evitar aglomeracions en hores punta i
garantitzar així la distància de seguretat entre les persones.
9. Sempre que és possible, es promouen les reunions per videoconferència o mitjançant
multitrucades de veu i s’evitaran les reunions presencials.
10. S’eliminaran o evitaran els viatges no essencials.
11. No s’hauran de compartir utensilis o eines de treball, sense que abans s’hagin
desinfectat.
12. Es recomana deixar obertes les portes d’accés a edificis i oficines per utilitzar les
manetes el mínim possible i garantir així la ventilació dels espais.
13. Formació a les persones treballadores: des del personal tècnic d’USAP i els oficials
de les diferents brigades i grups de treball es farà una sessió formativa amb cada
treballador, especialment amb aquells amb discapacitat amb especials dificultats,
utilitzant el material que es te a disposició: vídeos tutorials i document de protocol
d’incorporació FVB, i la incorporació al lloc de treball. Aquesta formació es realitzarà de
forma periòdica amb cada equip segons les necessitats detectades.
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4.1.2. Relatiu a les mesures d’higiene i de neteja
1. Es realitza diàriament la neteja i desinfecció dels diferents espais de treballs.
2. Es realitza diàriament la neteja i desinfecció dels espais comuns, que normalment són
zones de major risc, com ara recepció, passadissos, lavabos, o els espais de vending quan
aquests es tornin a obrir.
3. S’han de ventilar les zones de treball a diari.
4. La Fundació ha dotat de desinfectants a tots els espais de treball que estan en
funcionament.
5. La Fundació ha organitzat els torns del servei de neteja interna de manera que siguin
suficients per garantir la neteja i desinfecció dels espais de treball i espais comuns.
6. Quan s’hagin de fer servir vehicles, es seguiran les següents mesures:
- Tothom ha de fer servir mascareta quan es desplaci en un vehicle i mantenir en tot
moment la distància de seguretat de 2 metres.
- Tots els vehicles han estat dotats d’un kit amb mascaretes de recanvi, solució
hidroalcohòlica i producte desinfectant així com de draps d’un sol ús.
- Abans de l’entrada al vehicle el conductor ha de verificar que tothom porta mascareta
i que tothom ha efectuat una neteja de mans amb la solució hidroalcohòlica.
- És OBLIGATORI, i responsabilitat del conductor, netejar l’interior del vehicle abans i
després de cada viatge, especialment les zones de contacte com ara els seients, el
tablier, el canvi de marxa, les portes, les manetes o el volant.

4.2 Mesures que ha d’implementar el personal de la Fundació:
4.2.1. Abans d’anar a treballar
Les persones treballadores que presentin símptomes compatibles amb infecció per
coronavirus SARS-COV-2 (febre, malestar general, dificultat per respirar o tos, o aquells
que determinin les autoritats sanitàries), no han de presentar-se a treballar, ho han de
comunicar al seu responsable, i han de trucar al 061, o al seu centre de salut.
Les persones treballadores hauran de tenir una actitud personal adequada a l’estat
d’alarma, respectant les instruccions donades per les autoritats, especialment el
confinament domiciliari, i evitant posar-se voluntàriament en situacions que li puguin
suposar el contagi del virus. S’aconsella rentar diàriament la roba de treball (a més de
45º) i la roba de carrer amb la que pugui haver anat a la feina, i dutxar-se diàriament.
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4.2.2. Desplaçament al lloc de treball
Si es desplacen en un turisme, tant propi com de la Fundació, s’han d’extremar les
mesures de neteja del vehicle, i evitar que viatgi més d'una persona per cada fila de
seients, mantenint la major distància possible entre els ocupants.
Un cas especial a tenir en compte és el de les persones que es desplacen en transport
públic. En aquest cas serà important que informem a cada persona treballadora sobre
les mesures preventives recomanades pel Departament de Salut per evitar contagis
d’origen comunitari:
- Utilitzar, sempre que sigui possible, mitjans de transport individuals, com la
bicicleta, la moto o el cotxe, o desplaçar-se a peu.
- Si s’ha d’utilitzar un transport col·lectiu:
1) És obligatori l’ús de mascareta
2) Cal mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres a les andanes i dins del
vehicles
3) Si es troben amb persones conegudes, han d’evitar-ne el contacte i mantenir
sempre la distància aconsellada
4) Han de procurar el mínim imprescindible els elements comuns, com ara
botons, barres, portes, seients, vidres, etc.
5) No utilitzar els ascensors, si el transport en té, però si l’han de fer servir que
sigui individualment. És millor que utilitzin les escales mecàniques o pujar i
baixar a peu, i sempre mantenint una distància d’un metre entre persones
com a mínim.
6) Quan surtin del transport públic i arribin a la feina, cal que es rentin molt bé
les mans amb aigua i sabó o amb solució hidroalcohòlica
7) A les estacions i parades de transport públic cal que facin una cua ordenada
i mantenint la distància de seguretat
8) Han d’intentar, sempre que sigui possible, evitar les hores puntes
9) Durant el desplaçament al lloc de treball han de mantenir la distància, de
metre i mig a dos metres, entre les persones treballadores que vagin juntes
o es trobin pel camí, i en cap cas saludar-se donant-se la mà , fer-se petons o
abraçades.

4.2.3. Mesures individuals
Des de la Fundació i de forma directa per cada responsable d’equip cal informar i formar
sobre les següents mesures a complir per totes les persones treballadores, especialment
a les persones amb discapacitat:
1) ABANS DE COMENÇAR A TREBALLAR, cada treballador:
-Tindrà posada la seva mascareta
-Es rentarà les mans amb aigua i sabó durant un mínim de 40 segons , sempre acabant
amb les mans completament seques amb tovalloletes de paper
-Es reforçarà el rentat de mans amb solució hidroalcohòlica
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-És molt important que la roba de treball estigui neta i mantenir un bon nivell d’higiene
2) DURANT L’HORARI LABORAL:
-Mantenir , sempre que sigui possible, la distància mínima de seguretat de 2 metres
-Portar mascareta d’un sol ús
-Evitar el contacte físic amb els companys
-Rentar-nos les mans amb solució hidroalcohòlica cada hora
-Tapeu vos amb el colze en tossir o esternudar i eviteu tocar-vos els ulls , el nas o la boca
-Evitar compartir equips i dispositius amb altres treballadors
3) A L’HORA D’ESMORZAR/ DEL DESCANS:
-Abans de començar rentar se les mans amb aigua i sabó ,reforçant amb solució
hidroalcohòlica
-Quan acabem d’esmorzar tornem a fer l’operació anterior
-Durant l’esmorzar mantenim distància de seguretat de 2 metres
4) SEMPRE QUE ANEM AL LAVABO:
-Anem individualment . No poden coincidir 2 persones
-Rentar se les mans abans i després amb aigua i sabó i reforçant amb solució
hidroalcohòlica

4.2.4. En la tornada des de la feina a casa
Un dels principis que guia aquest pla és el de prevenció dels riscos però també el de la
promoció de salut. És per això que tant important com garantir la seguretat de les
persones durant el desplaçament al seu lloc de treball i durant la seva jornada laboral
com és també garantir-ho en la tornada des del seu lloc de treball als seus domicilis.
Durant aquest trajecte també existeix una probabilitat de contagi per via comunitària
que cal disminuir al mínim. És per això, que s’estableixen una sèrie de recomanacions
des del Departament de Salut de les que cal informar a les persones treballadores:
-

Eviteu agafar l’ascensor i, si ho feu, que sigui de forma individual.

-

Si trobeu veïns, manteniu la distància mínima d’un metre i mig de seguretat.

-

Deixeu a l’entrada les sabates, la bossa, les claus, el casc, la cartera o altres
elements que no necessiteu a dins de casa.

-

Renteu-vos de seguida les mans. La neteja de les mans és essencial i cal fer-la
amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica.

-

Eviteu portar la roba del carrer per dins de casa. Dutxeu-vos, canvieu-vos la
roba i eviteu espolsar la que heu portat quan la poseu a rentar.

PLA DE CONTINGÈNCIA DAVANT DEL CORONAVIRUS COVID-19
PEL RETORN A L’ACTIVITAT PER A LLOCS DE TREBALL

-

Netegeu 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.

4.2.5. APP STOP COVID-19
En línia amb el foment de l’autonomia de les persones amb especials dificultats que
treballen en la nostra fundació i amb l’objectiu de facilitar la seva participació en el
seguiment del seu estat de Salut l’entitat promourà i facilitarà l’ús de l’aplicatiu STOP
COVID-19 creat pel Departament de Salut per a la monitorització de l’estat de salut cada
persona basat en un screening de la simptomatologia, de fàcil accés i ràpid d’efectuar
que ens proporcionarà a més informació sincrònica de les actuacions bàsiques a realitzar
en cada cas, facilitant així la personalització de les accions a prendre amb cada persona
i ajudant així a reduir els riscos tan com sigui possible. En aquest sentit s’informarà de
l’APP i s’ajudarà en el seu ús, a ser possible, de forma diària.
D’aquesta forma es facilitarà també que el sistema sanitari faci vigilància de cada cas a
partir de les dades enviades per l’app i, si és necessari, que activi els serveis del CAP o
del SEM necessaris, facilitant així la coordinació amb el sistema de salut. A més,
facilitarem el control epidemiològic de la pandèmia al territori i facilitar així l’adopció de
les mesures preventives comunitàries més adients.
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/stop-covid19-cat/

4.2.6. Prevenció de riscos psicosocials i gestió emocional
Som conscients que el confinament pot generar pensaments i emocions negatives. La
situació és completament anòmala per a tots nosaltres. Els canvis d’ànim en poden ser
una resposta. La por, l’angoixa, la preocupació o la tristor són emocions normals davant
la situació d’alerta sanitària que estem vivint a dia d’avui. Poder-ne ser conscient és una
oportunitat.
És per això, que des de la nostra Fundació es treballa en tres línies complementàries per
tal de prevenir l’aparició de riscos psicosocials derivats de la situació actual així com
poder fer-ne una detecció d’aquests si apareixen i poder intervenir o buscar els recursos
més adients per a la persona treballadora afectada:
-

Per una banda, els professionals de l’àrea social de l’entitat treballen activament
per fer un seguiment de totes les persones treballadores, especialment aquelles
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persones amb discapacitat i les persones dels serveis que presenten un risc de
contagi més elevat.
-

D’altra banda, des del departament de persones i des del departament de riscos
laborals s’ha facilitat informació i formació sobre els possibles riscos psicosocials
que se’n poden derivar d’algunes de les situacions actuals, com per exemple, el
teletreball.

-

Per últim, es promourà, en línia amb allò expossat al punt 4.2.5. l’aplicació creada
pel Departament de Salut per a donar suport durant aquest període. Es tracta
d’una aplicació web, a la qual es pot accedir tant des dels dispositius portàtils
com des de l’ordinador. Mitjançant aquesta es podrà fer una avaluació de la salut
mental de cada persona, disposar d’eines per gestionar els símptomes de
malestar, accedir a recursos professionals de salut mental i rebre indicacions i
consells sobre què cal fer en cada situació i que els hi ajudaran a millorar el seu
estat d’ànim, prevenir i reduir l’absentisme derivat dels factors psicosocials, i, en
el cas que fos necessari, se’ls hi facilitarà l’atenció amb un professional
especialista. L’app es pot trobar a: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-az/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/gestio-de-lesemocions/gestioemocional.cat/

4.3. Mesures específiques
Agroecològiques La Tavella

per

el

Parc

d’Activitats

En aquest espai es duen a terme 3 activitats independents:
1. Visites guiades per escoles, instituts, cicles, universitats…
2. Visites guiades en família
3. Jornades de Voluntariat Social Corporatiu i de Dinamització d’empreses

4.3.1 Mesures de seguretat per part de Fundació Viver de Bell-lloc
*A fi de garantir la reobertura de l’activitat en condicions de seguretat sanitària i de salut
pública, aquest establiment compleix amb els protocols i mesures del departament de
salut i educació. El que això sigui així, proporciona seguretat i protecció a la població en
general, facilitant el restabliment de la confiança dels consumidors, i en conseqüència,
la reactivació del sector.
Es per això que des de la Fundació Viver de Bell-lloc, prenem les mesures i actuacions
d’higiene, neteja i desinfecció dirigides a la protecció de la salut pública en la prevenció
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de la transmissió per contagi de la COVID-19, aplicant els protocols i directrius aplicades
per el departament de salut i d’educació de Catalunya.
*El client serà informat prèviament de les mesures i protocols de seguretat establerts
per Fundació Viver de Bell-lloc, en matèria d’higiene i seguretat durant el període
específic per la Covid-19
*La plantilla de monitors/es, auxiliars, personal de neteja i altres serveis, així com la
persona responsable de l’espai respectaran les mesures de seguretat recomanades.
*Es disposarà de termòmetre dins la farmaciola i alcohol etílic, que tan sols s’utilitzarà
en cas de necessitat i/o dubte.
*Es disposarà del contacte dels hospitals/clíniques/centres de salut mes propers.
*En el cas de que s’hagi de fer quarantena i el client ja tingui la bestreta pagada, tindrà
la opció de que li sigui retornada o de poder buscar nova data.
*En cas de sol·licitar servei externs (servei de càtering, espectacles...) La responsable de
l’espai n’ha d’estar al cas i poder sol·licitar a l’empresa externa el certificat conforme
compleix amb totes les mesures de prevenció de riscos, protocols i mesures davant la
covid-19.
*Es desinfectarà i netejarà l’espai tant interior com exterior abans i desprès de l’estada
del client.
*Es revisaran els dispensadors de gel hidroalcohòlic abans de cada estada.
*Hi haurà a disposició del client per si es del seu interès i tranquil·litat el document de
seguiment de les mesures de neteja.
*Totes les visites seran concertades, no es durà a terme cap visita que sigui sense previ
avís.
Mesures de seguretat per als clients:
*El client haurà de signar el certificat auto responsable i acceptació de les mesures de
seguretat, que trobarà adjuntat en el contracte de reserva.
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*No s’acceptaran clients que presentin símptomes compatibles amb el covid-19.
*El client haurà d’informar al responsable de l’espai si es col·lectiu de risc.
*El client haurà d’informar al responsable de l’espai si ha presentat símptomes durant
l’estada a la finca i aquest procedirà a activar el comitè de crisi per tal de procedir a
realitzar el protocol descrit al Pla de contingència.
*Recomanem tot i ser el mateix grup (grup estable o mateixa unitat familiar), mantenir
les distàncies de seguretat establertes de 2 metres i la utilització de mascaretes que
hauran de portar els mateixos clients.
*Al entrar a la finca i als serveis, s’haurà d’aplicar el gel hidroalcohòlic que hi ha ubicat
en cada zona de pas.
*Rentar-se sovint les mans
*No compartir estris ni dispositius
*Utilitzar les zones d’estada indicades per el responsable de l’espai, respectant els espais
reservats d’ús exclusiu per l’entitat.

4.3.2 Mesures específiques per a visites escolars
*Només es realitzaran visites d’un mateix centre a l’espai, garantint així la traçabilitat
del visitant.
*Es farà signar per part del centre un certificat d’auto responsabilitat que trobareu
adjuntat al contracte de reserva de l’espai.
*Si hi ha alumnes amb discapacitat auditiva, el centre haurà d’avisar a la responsable
del Servei, per tal de poder preparar pantalles transparents i d’aquesta manera poder
facilitar la comunicació del visitant.
*Al baixar de l’autocar o el transport en que s’arribi a la finca, es disposarà de gel
hidroalcohòlic, dels quals tots els visitants hauran de fer-ne ús. Així com també a la zona
de serveis s’haurà d’utilitzar al entrar i al sortir.
*Al arribar, el visitant serà informat de com es realitzarà la visita, el recorregut i les
mesures i protocols de seguretat pertinents per la prevenció del COVID-19.
*Es respectaran els grups estables que ja estiguin prescrits per el mateix centre escolar.
*Zona serveis: 1 persona per lavabo.
*Es disposarà d’un monitor i un auxiliar en exclusivitat per a cada grup estable.
*La zona de pícnic es dividirà per el nombre de grups que hi hagi en aquella visita,
garantint una zona per a cada grup estable.
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*El material utilitzat durant l’activitat pràctica, serà exclusiu per a cada grup estable.
*Al ser una finca on també hi ha tasques laborals en actiu, el grup visitant no podrà
separar-se del grup sense autorització del monitor/a.

4.3.3 Mesures específiques per a visites familiars
*Es disposarà de gel hidroalcohòlic a l’entrada de la finca, així com en els serveis, on
s’haurà d’aplicar al entrar i al sortir.
*Es faran grups de màxim 10 persones (segons normativa del moment)
*Zona serveis: 1 persona per lavabo
*Al moment de la compra d’entrades, es farà signar al visitant una declaració
responsable de coneixement i acceptació de les mesures de prevenció i higienicosanitàries establertes, indicant en tot cas que l’incompliment reiterat de les mateixes
pot ser motiu d’aplicació del dret d’admissió.
*Les entrades comprades, es portaran en la mesura del possible en el dispositiu mòbil
per ser escanejat el codi Qr, és a dir que no s’hauran de dur impreses.
* Al arribar, el visitant serà informat de com es realitzarà la visita, el recorregut i les
mesures i protocols de seguretat pertinents per la prevenció del COVID-19.
*Es farà posar les dades dels visitants a l’arribada, per tal de tenir el control de
traçabilitat.
*En funció de l’afluència de públic i quan els espais i grups estables, s’haurà de valorar
si es necessari fixar de manera visible, marcadors de distancia per evitar aglomeracions.
*En el punt de venda d’hortalisses i ous, el pagament s’haurà d’efectuar en la mesura
del possible amb targeta (dels quals es farà desinfecció del TPV desprès de cada ús en el
que existeixi contacte. D’aquesta manera evitar el màxim contacte físic i intercanvi de
monedes.
*Les zones de descans, s’hauran de disposar de tal manera que assegurin la distancia de
seguretat entre les persones.
* Si hi ha visitants amb discapacitat auditiva, la família haurà d’avisar a la responsable
del Servei, per tal de poder preparar pantalles transparents i d’aquesta manera poder
facilitar la comunicació del visitant.
*En els tallers o altres tipus d’activitats en la que els visitants hagin de seure s’hauran
d’aplicar les mesures disposades per les autoritats competents per el manteniment de
la distancia de seguretat.
*Tots els elements utilitzats per els tallers, hauran de ser desinfectats desprès del seu
ús i no es podran compartir.
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4.3.4 Mesures específiques per a visites d’empreses (VSC, Dinamització,
Teambuilding)
*Es faran grups de màxim 10 persones (segons normativa del moment)
*Zona serveis: 1 persona per lavabo
*Es disposarà de gel hidroalcohòlic a l’entrada de la finca, així com en els serveis, on
s’haurà d’aplicar al entrar i al sortir.
* Al arribar, el visitant serà informat de com es realitzarà la visita, el recorregut i les
mesures i protocols de seguretat pertinents per la prevenció del COVID-19.
*Es farà posar les dades dels visitants a l’arribada, per tal de tenir el control de
traçabilitat.
*Les zones de descans, s’hauran de disposar de tal manera que assegurin la distancia de
seguretat entre les persones.
* Si hi ha visitants amb discapacitat auditiva, la família haurà d’avisar a la responsable
del Servei, per tal de poder preparar pantalles transparents i d’aquesta manera poder
facilitar la comunicació del visitant.
*Tots els elements utilitzats per les activitats, hauran de ser desinfectats desprès del seu
ús i no es podran compartir.
Mesures i espais de desinfecció concrets
Seguint el protocol de salut i educació, a continuació detallem els espais que seran
desinfectats abans i desprès de cada estada i els productes que s’utilitzaran:
Productes:
* Solució de lleixiu al 2% amb aigua, per superfícies i terres.
*Líquid virucida desinfectant
Distribució per zones i matèries concretes a desinfectar o netejar:
*Zona exterior: taules i bancs de pícnic i escombraries.
*Zona serveis: pica, dispensador de sabó de mans, pals escombra i pal de fregar, poms
portes, interruptors, aixeta, seca mans, inodor, escombraries i terra.
*Zona tallers: pales, regadores, galleda de terra, eines, material variat.
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5. Coordinació del Pla d’actuació
La Fundació ha designat a la Responsable del Parc d’Activitats Agroecològiques La
Tavella, Ivette Miserachs i Julià, com a coordinadora del present Pla de Contingència. La
Coordinadora del Pla de Contingència, informarà puntualment a la Direcció de la
Fundació i al Comitè de Seguretat i Salut de qualsevol circumstància rellevant relativa a
les mesures de seguretat o a la salut de les persones treballadores, que es produeixi a la
Fundació durant l’actual període d’alarma.
El Comitè de Seguretat i Salut (CSS) queda designat com a Comitè de Crisis i serà
l’encarregat de, juntament amb la responsable de la coordinació del pla, de prendre les
decisions més oportunes i d’aplicar el procediment d’actuació davant de qualsevol cas,
o possible cas, de contagi per COVID-19 a les instal·lacions de La Tavella.
La Coordinadora del Pla de Contingència serà l’interlocutor davant l’autoritat sanitària i
del Servei de Prevenció, i coordinarà i farà seguiment de totes les mesures de seguretat
organitzatives i individuals establertes en aquest pla.

6. Procediment d’actuació davant de qualsevol cas de
contagi o possible infecció per COVID-19
Tota persona que presenti símptomes compatibles amb infecció per coronavirus SARSCOV-2 (febre, malestar general, dificultat per respirar o tos, o aquells que determinin les
autoritats sanitàries), no han de personar-se a les nostres instal·lacions, i han de trucar
al 061, o al seu centre de salut.
En cas que una persona presenti símptomes una vegada estigui a les instal·lacions de
Can Lluís, ho comunicarà immediatament a la Coordinadora del Pla de Contingència.
El Coordinador del Pla de Contingència comunicarà el cas al Comitè de Crisis designat i
prendrà les mesures corresponents.
En cas d’haver d’activar mesures preventives de quarantena a les persones treballadores
que hagessin estat contacte la persona contagiada, el Coordinador del Pla de
Contingència ho comunicarà immediatament al Responsable del Departament, per
traslladar-ho a les persones treballadores corresponents.
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7. ANNEXOS
7.1. Videos tutorials: rentat de mans, retirada de guants i ús de la
mascareta
LINKS VIDEOS:
- Rentat de mans:
https://drive.google.com/file/d/1BbjXTp0evdUloFBP8Pb3K0vhEw70KKZ/view?usp=sharing
-

Ús mascareta:

https://drive.google.com/file/d/1BRoS6ZtDFBaQ6OgVMrSPDXa7YO8C3DU8/view?
usp=sharing
- Retirada de guants:
https://drive.google.com/file/d/1BCVwJFDRw3Lt1hrBXhh9ZwQhF6Z1uiRM/view?u
sp=sharing

7.2 Protocol incorporació FVB

(Format del material de difusió a totes les persones treballadores de l’entitat per a la
seva incorporació al lloc de treball)
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7.3. Mesures de prevenció que han de seguir els treballadors que es
reincorporen al centre de treball
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7.4. Informació genèrica COVID-19
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7.5. Compromís de la Direcció

COMPROMÍS DE LA DIRECCIÓ DE LA FUNDACIÓ VIVER DE BELL-LLOC
La Direcció de la Fundació Viver de Bell-lloc està fermament compromesa amb la salut
de les persones treballadores així com de les persones usuàries dels diferents serveis
que ofereix. En aquest sentit, des de l’inici de la pandèmia, s’han adoptat totes les
mesures preventives i d’actuació necessàries per a evitar possibles contagis i reduir al
mínim els riscos existents a les diferents activitats que es porten a terme a la Fundació.
En aquest sentit, la Direcció de la Fundació Viver de Bell-lloc adopta els següents
compromisos per tal de garantitzar aquest compromís:
1)
La Direcció es compromet a adoptar les mesures preventives i higiènicosanitàries necessàries per a garantitzar la reducció dels possibles riscos existents i la
salut de totes les persones treballadores i persones usuàries de l’Espai de natura Can
Lluís.
2)
La Direcció té el compromís d’informar i formar a totes les persones
treballadores que presten els seus serveis a la Fundació, també als que presten serveis
al Parc d’Activitats Agroecològiques de La Tavella.
3)
La Direcció té el compromís d’informar de les mesures i protocols adoptats a
totes les persones usuàries del Parc d’Activitats Agroecològiques de La Tavella.
4)
La Direcció adopta el compromís de col·laborar activament amb les autoritats
sanitàries per tal de prevenir contagis per COVID-19 i/o actuar, segons allò establert, per
a fer un bon seguiment dels possibles casos.
5)
La Direcció es compromet especialment a vetllar perquè les condicions del Parc
d’Activitats Agroecològiques de La Tavella compleixin estrictament totes les mesures de
seguretat corresponents.

I, per a que així consti, jo, Carlos Sopeña Movellán amb DNI
, com a Gerent
de la Fundació Viver de Bell-lloc, firmo el present document de compromís.

Cardedeu a 25 de setembre de 2020
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7.6. Document seguiment
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7.7. Materials difusió mesures preventives
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7.8. Registre d’actuació

