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1. Antecedents 
A trets generals, aquest protocol recull les mesures per garantir una distància de seguretat i per 
extremar les mesures d’higiene i de neteja en cadascuna de les zones dels restaurants, per tal 
d’evitar la propagació de la COVID-19 i evitar-ne els contagis. 

2. Mesures generals  

2.1. Equip directiu 

a. Pla d’acció 
La direcció del restaurant, en consulta amb l’autoritat sanitària, com també amb les administracions 
i les associacions turístiques i les entitats que estan relacionades amb la restauració i el càtering ha 
d’establir un pla d’acció adequat a la situació i implementar-lo d’acord amb les recomanacions de 
les autoritats sanitàries públiques, locals i nacionals, amb l’objectiu de prevenir casos, gestionar-los 
eficaçment i mitigar-ne els impactes entre els clients i el personal. El pla s’ha d’actualitzar quan sigui 
necessari a conseqüència de les noves orientacions, els procediments o les regulacions emesos per 
les autoritats pertinents. 

El pla d’acció ha d’incloure totes les mesures i accions que s’han d’aplicar a tots els actors implicats 
en el desenvolupament de l’activitat, incloent-hi la relació amb els proveïdors, amb tot el personal 
de l’establiment i amb els clients. 

Pel que fa als proveïdors de serveis externs, cal informar-los de les mesures aplicables en matèria 
de prevenció que s’hagin establert. 

Pel que fa als empleats, cal preveure les mesures que s’han d’aplicar en les àrees destinades al 
personal (vestidors, menjadors de personal, etc.). Cal definir i comunicar l'EPI adequat a cada àrea 
o tasca de l'allotjament en funció del seu nivell de risc. 

b. Mobilització de recursos 
La direcció hauria de disposar de recursos humans i econòmics suficients per garantir que el pla 
d’acció es pugui implementar de manera ràpida i eficaç. El pla d’acció també ha d’incloure la 
provisió d’equips i procediments,  

S’haurien d’organitzar els serveis per torns i s’hauria d’evitar el contacte entre ells (d’aquesta 
manera, en cas que hi hagués un positiu no caldria aïllar tota la plantilla). 

c. Supervisió 
La implementació del pla d’acció i les mesures aplicades s’han d’avaluar periòdicament a fi de 
verificar-ne el compliment i l’efectivitat, identificar i corregir errors, i adaptar el pla d’acció a 
l’experiència pràctica.  

d. Llibre de registre d’accions 
És molt recomanable portar un llibre de registre amb les accions i mesures importants preses i 
registrar-les amb prou detall per poder fer-ne un seguiment oportú (per exemple, incloent-hi la 
data i l’hora en què s’ha utilitzat un desinfectant, qui l’ha fet servir i on, etc.). Aquest llibre de 
registre pot servir de base per millorar les accions implementades. 

El servei de neteja ha d’inscriure en un llibre de registre totes les accions efectuades (hora, persona 
a càrrec, productes utilitzats, etc.). 
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e. Comunicació 
S’ha de mantenir una comunicació fluida entre la direcció i el personal. De la mateixa manera, cal 
definir una estratègia d’informació adreçada als clients, tant de les mesures preses per 
l’establiment per evitar la propagació de la malaltia com dels protocols i les normes higièniques que 
han de seguir els clients. També cal establir un protocol d’actuació ràpida en cas de detecció de 
casos o incidents que puguin sorgir a l’establiment, i que permeti conèixer l’estat de la situació en 
tot moment. 

Només proporcionant directrius clares al personal sobre com han de comunicar el pla d’acció als 
clients i a altres parts involucrades podrem assegurar la consistència i la coherència del discurs i les 
accions previstes al pla d’acció.  

S’han d’utilitzar cartells informatius gràfics o documents curts per amplificar els missatges clau 
entre els clients i el personal, com per exemple el distanciament social (1,5 metres com a mínim), 
la necessitat del rentat periòdic de mans (almenys 30-40 segons, totes les parts de la mà), la higiene 
respiratòria (ús de la mascareta) i l’etiqueta en tossir. Aquests cartells han d’estar situats en llocs 
clau (entrada de la sala del menjador, banys comuns, etc.), juntament amb expenedors de sabó/gel 
hidroalcohòlic i altres mesures de protecció que l’establiment consideri oportunes. Aquests rètols 
informatius han de ser majoritàriament gràfics i en diversos idiomes. 

També cal tenir a mà una llista actualitzada amb la informació de contacte del personal, incloent-
hi els números de telèfon d’emergència. 

f. Formació i informació 
La direcció ha de formar i informar tot el personal de les mesures preses per l’establiment en els 
àmbits intern i extern (tant pel que fa al personal i la relació amb els proveïdors com respecte de la 
relació amb els clients) i de les mesures que han de prendre a títol personal, dins i fora de 
l’establiment, per protegir la seva salut i la d’altres persones, inclosa la necessitat de no anar a 
treballar i avisar al metge de referència en cas de presentar símptomes.  

La direcció ha d’organitzar sessions informatives que han de cobrir totes les mesures bàsiques de 
protecció contra la COVID-19.  

Cal posar cartells informatius en diferents idiomes sobre els procediments que cal seguir (neteja de 
mans, ús de mascaretes, utilització dels EPI, etc.).  

Cal fer una formació específica per al personal del departament de manteniment.  

g. Personal subcontractat 
Totes les empreses proveïdores de personal han de complir els punts següents: 

 Han de facilitar als empleats els seus propis EPI. 
 Els empleats han de canviar-se a l’establiment. 
 El personal de la subcontractació ha de seguir els mateixos protocols determinats per al 

personal de l’establiment. (L’establiment els haurà de formar). 
 El personal de la subcontractació ha de desinfectar el seu material abans d’entrar a 

l’establiment.  

2.2. Mesures de distanciament social, neteja de mans i higiene respiratòria 
Les mesures de distanciament social, juntament amb la higiene freqüent de les mans i l’etiqueta 
respiratòria, són les principals mesures per evitar la transmissió de la COVID-19. Encara que és 
probable que els clients ja coneguin aquestes mesures, és convenient recordar-les. 
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• El distanciament social consisteix a guardar una distància interpersonal d’almenys 1,5 
metres i abstenir-se d’abraçar, besar o donar la mà per saludar.  

• La higiene de mans consisteix en rentar-se i desinfectar-se les mans regularment i 
completament, fregant-les amb aigua i sabó i amb una solució a base d’alcohol.  

• Cal evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca. La desinfecció de mans s’indica per a després de 
tocar superfícies o objectes susceptibles de ser tocats per altres persones (panys de portes, 
diners, targetes de crèdit, etc.).. 

• Etiqueta respiratòria significa usar la mascareta com a mesura preventiva o quan les 
autoritats sanitàries n’estableixin l’ús, i tapar-se la boca i el nas amb un mocador d’un sol 
ús quan es tus o s’esternuda (o bé fer-ho sobre la part interna del colze). El mocador utilitzat 
s'ha de llençar immediatament dins una paperera amb tapa i pedal. 

2.3. Pautes generals de neteja i desinfecció 
 Tot establiment de restauració té l’obligació de disposar d’un Pla de Neteja i Desinfecció 

de les instal·lacions i equips degudament documentat i detallat de la totalitat de les seves 
instal·lacions. Caldrà que es revisi aquest pla tenint en compte: 
o La necessitat de centrar-se en àrees o superfícies d’alt contacte que són accessibles a 

empleats i clients. 
o La comprovació que els productes emprats per a la neteja i desinfecció siguin els 

adequats (desinfectats amb activitat viricida) i que el seu procediment d’aplicació està 
perfectament documentat i és clar. 

o Que cal incrementar la freqüència de neteja i desinfecció dels serveis higiènics i de 
panys i manetes de totes les portes. 

o Que cal establir un procediment de desinfecció de les taules i cadires utilitzades pels 
clients després de cada ús. 

 El personal de neteja ha d'utilitzar l'equip de protecció individual adequat depenent del 
nivell de risc. 

 Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats s’han de 
llençar de forma segura, i posteriorment cal rentar-se les mans. 

 Els guants i les mascaretes s’han de llençar després de fer-los servir o quan s’acabi la seva 
vida útil, segons les instruccions del fabricant. S'han d’habilitar contenidors amb tapa per 
dipositar-los i gestionar-los posteriorment. 

 És important també ventilar diàriament totes les estances i espais de pas, durant 10 minuts, 
com a mínim tres cops al dia i en cada canvi de servei.  

 Cal netejar i desinfectar periòdicament els elements i utensilis utilitzats en la neteja i la 
desinfecció dels espais (baietes, pals de fregar, guants...). També cal fer servir roba, fregalls, 
esponges i bosses específiques, per exemple, identificades/codificades amb un codi de 
colors per evitar contaminacions encreuades. 

2.4. Productes de neteja i desinfecció 
La utilització de productes de neteja, sobretot pel que fa a productes desinfectants, no està 
exempta de riscos. És per això que cal respectar les instruccions fixades pel fabricant i reflectides 
en el Pla de neteja i desinfecció i en cap cas barrejar productes. 
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2.5. Instal·lacions per a l’ús del personal 
Menjadors i àrees de descans 

Cal implantar les mesures que garanteixin el distanciament interpersonal d’aquests espais. 

Mesures que cal adoptar: 

 Implementeu un mètode de control horari que eviti l’ús d’una mateixa superfície per part 
de diversos empleats, o bé garantiu-ne la desinfecció després de cada ús. 

 Amplieu els torns de menjar, el nombre de pauses, etc., per limitar el nombre de persones 
que es troben alhora. 

 Ajusteu el nombre de cadires i taules. 
 Col·loqueu cartells que recordin el rentat de mans abans i després de prémer els botons en 

les màquines de venda automàtica i cafè, si n'hi ha. Aquests rètols informatius han de ser 
majoritàriament gràfics i en diversos idiomes. 

 Elimineu els estris de contacte comú (pinces, cullerots, ganivets, etc.). 
 Intensifiqueu els procediments de neteja i desinfecció habituals, especialment en els 

elements susceptibles de ser tocats amb les mans. Cal tenir una cura especial amb els plats, 
els coberts, els gots, les safates, les gerres, etc.  

 La neteja de la vaixella s’ha de dur a terme amb un rentaplats a una temperatura com a 
mínim de 60 graus, amb els detergents habituals.  

 Desinfecteu freqüentment, al llarg de tota la jornada laboral, els objectes d'ús personal 
(ulleres, mòbils, etc.) amb aigua i sabó o, si no, amb una solució desinfectant, i els elements 
del lloc de treball amb el canvi de torn. Per a la desinfecció d'equips electrònics s'han 
d'utilitzar productes específics, aplicats amb un drap, o tovalloletes desinfectants especials. 

 Deixeu els objectes personals (inclosos els mòbils) en un lloc dedicat a aquest efecte (box, 
armariet, etc.). 

 Porteu el cabell recollit i no dugueu anells, polseres, arracades o similars. 
 Porteu les ungles curtes i cuidades. 

Vestidors i lavabos 

 Cal implementar les mesures pertinents per mantenir la distància de seguretat i reforçar 
les mesures de neteja. 

 Cal evitar qualsevol contacte entre la roba i el calçat de carrer i els de treball. La roba i el 
calçat de carrer han de guardar-se en una bossa de plàstic, en un armariet o en una funda  
portavestits. 

 El personal ha de portar diàriament la roba de treball neta. Es recomana que l’establiment 
es faci càrrec del rentat de la roba de treball del personal per garantir que es neteja a una 
temperatura superior a 60 graus. 

 Els vestidors han d’estar equipats amb contenidors amb tapa per a la roba bruta. 
 Queda completament prohibit sortir a l’exterior amb l’uniforme de treball. 
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3. Cas de treballador amb símptomes 
Si un treballador de l’establiment manifesta símptomes d’infecció aguda, ha d’aturar 
immediatament la seva activitat laboral, contactar amb el seu metge de capçalera i seguir les seves 
indicacions. 

El personal que informi des de casa que se li ha diagnosticat la COVID-19 ha de seguir les 
instruccions rebudes del metge i de l’autoritat sanitària.  

4. Entrada al restaurant 

4.1. Instal·lacions 
 Cal marcar els espais de distància (1,5 metres) entre persones en les zones on es puguin 

generar cues. 
 És important posar rètols informatius als punts d’entrada amb informació adequada per als 

clients sobre les mesures d’higiene i distanciament social que han de prendre. Entre altres, 
la recomanació d’utilitzar la mascareta si han de circular per zones comunes i de no accedir 
al local en cas de presentar qualsevol símptoma de la COVID-19. Aquests rètols informatius 
han de ser majoritàriament gràfics, en diversos idiomes.  

 Cal que hi hagi dispensadors de sabó o gel hidroalcohòlic per a mans i mòbils. 
 Hi ha d’haver personal a l’entrada de la sala, equipat amb l’EPI corresponent, supervisant 

que es compleixen aquestes mesures higièniques. 
 El personal de sala ha d’assignar el torn i la taula als clients. 
 Tota mesura de distanciament que es porti a terme tenint en compte la distància de 

seguretat també ha de tenir en consideració les àrees d’espera. Cal dissenyar un protocol 
per assegurar-se que els clients mantenen les distàncies en cas d’haver-se d’esperar per 
seure. El dit protocol pot incloure, entre altres mesures, marques al terra per indicar la 
distància adequada. 

 Cal retirar el material publicitari o informatiu que pugui afavorir la disseminació del virus 
per contacte amb les mans. 

 Es recomana col·locar catifes desinfectants a l’entrada de l’establiment. 
 Cal valorar si convé eliminar el servei de guarda-roba. 

4.2. Interacció amb els clients 
 El personal del restaurant ha d’estar suficientment informat sobre la COVID-19 perquè 

pugui fer les tasques assignades amb seguretat i evitar la possible propagació de la malaltia 
dins de l’establiment.  

 El personal del restaurant ha de ser capaç d’informar els clients que demanen informació 
sobre la política de l’establiment en termes de les mesures preventives establertes o 
d’altres serveis que els clients poden requerir (per exemple, serveis mèdics i de farmàcia 
disponibles a la zona o al mateix establiment).  

 Les persones vulnerables han de seguir les indicacions marcades pel servei de prevenció de 
l’empresa. El personal del restaurant ha de prendre totes les precaucions necessàries per 
no adquirir ni transmetre el virus, inclosa la distància física. 
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 El restaurant ha de disposar dels números de telèfon dels centres mèdics, dels hospitals 
públics i privats i dels centres d'assistència, amb els quals han de contactar de manera 
immediata sempre que hi hagi sospita o evidència d’una persona amb símptomes.  

 Cal fomentar el pagament amb targeta o altres mitjans electrònics, preferiblement 
contactless , i desinfectar el TPV després de cada ús. 

 S’ha d’eliminar el servei d’aparcador de cotxes. 

5. Equipament i neteja de la sala 
 Cal que hi hagi dispensadors de gel hidroalcohòlic/sabó i tovallons de paper (rotlle) d’un 

sol ús. 
 Cal substituir les màquines d’autoservei per servei assistit (cafè, te, aigua, sucs) o bé 

mantenir-les però intensificant-ne la neteja i la desinfecció després de cada ús. 
 Eviteu les cartes d'ús comú per prevenir el risc de contagi; per exemple, optant per altres 

sistemes com pissarres, cartells o cartes d'un sol ús. O bé faciliteu un document plastificat 
que es desinfecti després de cada ús. 

 Reviseu i netegeu diàriament els filtres dels aparells de climatització. 
 Airegeu la sala com a mínim 10 minuts després de cada servei/torn. 
 Desinfecteu periòdicament les màquines recreatives i de venda de tabac. 
 Cal limitar tant com sigui possible el contacte entre clients i empleats. Barreres físiques com 

mampares i acrílics en barres i caixes enregistradores són acceptables. 
 Si és possible, cal fer servir la tecnologia per reduir la interacció; per exemple, mitjançant 

intercomunicadors i mètodes de pagament que no hagin d’incloure l’efectiu. 

5.1. Disposició i equipament de les taules dels comensals 
 Actualitzeu els plànols de les zones de consum (saló menjador i terrasses) per tal de 

redistribuir les taules i cadires. La distància entre taules, tenint en compte les cadires del 
voltant, haurà de ser com a mínim de 1,5 metres. Si no és possible, establiu barreres físiques 
com mampares i acrílics per garantir el distanciament. 

 En cas de voler instal·lar barreres físiques, aquestes han de ser d’un material no porós de 
fàcil neteja i desinfecció i recomanem una alçada mínima de 1,5 metres i en el pla 
horitzontal de sobrepassar 50 centímetres a banda i banda dels extrems de la taula. 

 El nombre de persones per taula, o agrupació de taules, es limita a un màxim de 10 
persones. La taula, o agrupació de taules, que s'utilitzi per a aquest fi, haurà de ser acord al 
nombre de persones, permetent que es respecti una distància mínima de seguretat 
interpersonal de 1,5 metres o establir mesures alternatives de protecció física. Tota mesura 
de distanciament que es porti a terme tenint en compte la distància de seguretat es pot 
flexibilitzar quan: 

o Els comensals formin part d’una mateixa unitat de convivència, entenent com a  
unitat de convivència al conjunt de persones que conviuen de manera habitual i 
permanent en un habitatge, amb independència de la relació existent entre totes 
elles.  

o Els comensals formin part de la mateixa família o amb una vinculació molt estreta. 
 Amb la finalitat de poder garantir la distància de seguretat interpersonal de 1,5 metres 

entre clients,  aquests no podran consumir de peu, només asseguts. 
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 Tota mesura de distanciament que es porti a terme tenint en compte la distància de 
seguretat també ha de tenir en consideració les àrees d’espera. Hi ha d’haver un protocol 
per assegurar-se que els clients mantenen les distàncies en cas d’haver-se d’esperar per 
seure. El dit protocol pot incloure, entre altres mesures, marques a terra per indicar la 
distància adequada. 

 Estovalles, tovallons i estris han de ser preferentment d’un sol ús i els condiments (oli, sal, 
vinagre, etc.) s’han de servir unitàriament i en format monodosi. 

 En cas d’emprar estovalles i tovallons reutilitzables, després de cada ús s’han de netejar i 
desinfectar adequadament mitjançant una rentada a una temperatura superior a 60 graus. 

 És recomanable preparar la taula just abans que els clients s’asseguin i no preparar-la de 
manera anticipada. 

5.2. Servei de barra 
Pel que fa al servei en barra, cal respectar la distància de seguretat (1,5 metres) entre els clients i 
el personal. Si això no és possible, cal fer servir pantalles protectores, metacrilats o similars.  

S'han d'establir les posicions que han d’ocupar el client o els grups de clients a la barra de manera 
que s'evitin aglomeracions i es garanteixi la distància de seguretat entre ells. 

Els productes exposats han d'estar convenientment protegits respecte al client i respecte a 
l'empleat. No s'admet l'autoservei a la barra per part del client. 

5.3. Menjar per emportar 
L'establiment ha de comptar amb un espai habilitat i senyalitzat per recollir les comandes (taula, 
taulell, etc.), on es farà l'intercanvi i el pagament si escau. S'ha de garantir la distància de seguretat 
(es recomana que aquesta operació es dugui a terme mitjançant marques visibles al terra o similars, 
o bé amb l'habilitació de pantalles protectores, metacrilats o similars). 

5.4. Personal de la sala 
El personal de la sala ha de disposar de: 

 Tovalloles o desinfectants germicides per a la neteja de superfícies. 
 Mascaretes. Cal tenir en compte que les mascaretes d’un sol ús només es poden utilitzar 

una vegada. 
 Davantal (d’un sol ús o rentat a diari). 
 Bossa de residus contaminants d'un sol ús. 

5.5. Consideracions respecte al bufet 
Es desaconsella el bufet d’autoservei tot i estar protegit i encara que disposi de protocols de 
seguretat. 

En el cas de voler continuar amb la fórmula de bufet, ha de ser assistit pel personal manipulador 
del mateix establiment. 

Recomanacions en cas de mantenir-lo:  

 Transformeu-lo en un bufet assistit. Cal instal·lar mampares o altres elements que 
garanteixin una distància de seguretat, i tapar o protegir degudament els aliments per 
evitar que hi arribi el baf de la gent en respirar. Amplieu la cuina en directe (show cooking) 
a altres aliments (principalment plats calents). 
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 Feu un ús intensiu i bioresponsable de monodosis tapades, tant per a aliments freds com 
calents. (Prioritzeu la qualitat per sobre de la quantitat, i suprimiu tot el que no aporta cap 
valor o que té un consum mínim, per tal d’optimitzar costos.) 

 Marqueu els espais de distància entre persones en les zones on es puguin generar cues. 
 Elimineu els estris de contacte comú (pinces, cullerots, ganivets, etc.). Aquests elements 

únicament els pot fer servir el personal de l’establiment. 
 Els aliments han de ser presentats en racions individuals, aïllats amb vitrines o protectors 

antibaf, i servits pel personal de l’hotel. 
 Redistribuïu els aliments dins del bufet amb la intenció d’evitar que el client s’hagi d’aixecar 

de la taula més sovint del que és necessari per agafar els aliments o recórrer el menjador 
de forma innecessària. 

 Bufet d’esmorzar: 
o Cal eliminar els serveis a granel i substituir-los per envasos individuals en el cas de 

mantegues, melmelades, confitures, iogurts, cereals, etc. 
o Bufet fred: cal emplatar i servir porcions individuals (taules de formatges, embotits, 

iogurts, etc.). 
o Bufet calent i cuina en directe (show-cooking): han de ser servits pel personal de 

l’establiment. 
o Bufet de pans i brioixeria: cal evitar la manipulació per part del client; és 

recomanable que sigui atès pel personal de l’establiment. 
o Bufet de begudes: cal substituir l’autoservei per servei assistit o bé servei a taula. 

 Bufet fred o d’amanides:  
o Cal emplatar i servir porcions individuals amb protectors antibaf i tapa en alguns 

casos. 
o En el cas d’utilitzar formats a granel, els ha de servir el personal de l’establiment i 

el menjar ha d’estar protegit per una mampara.  
o Quant als bufets d’amanides i les zones de crudités, en el cas de no eliminar-los, es 

recomana que el personal de l’establiment prepari i serveixi el que el client desitgi, 
creant una zona de cuina en directe (show-cooking). El plat s’ha d’entregar 
totalment acabat i s’hi han d’incloure tots els ingredients, salses, etc. 

 Bufet calent: 
o Cal reduir la varietat de l’oferta i oferir plats acabats als clients o servir el que 

desitgin en el plat de servei. 
o És molt important controlar i vigilar les cues. 

 Bufet de postres: 
o Com que normalment ja s’ofereixen en format individual, cal fomentar la cultura  

d’escollir i agafar sense tocar el menjar de forma innecessària. 
o Els gelats i alguns formats industrials han de passar a formats individuals. 
o Cal eliminar les fonts de xocolata i altres postres compartides. 
o Cal emplatar de forma individual la fruita tallada i pelada. 

5.6. Neteja i desinfecció del restaurant 
S’ha de seguir un pla de neteja de les àrees públiques i, a més, s’ha de focalitzar de manera especial 
en les superfícies de contacte amb les mans: 
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 Porcellana, cristalleria i coberteria degudament rentades i desinfectades, i parades a taula 
just abans que els clients s’asseguin (per evitar que les toquin altres clients).  

 Intensifiqueu els procediments de neteja i desinfecció habituals, especialment dels 
elements susceptibles de ser tocats amb les mans. Cal tenir una cura especial amb els plats, 
els coberts, els gots, les safates, les gerres, etc.  

 La neteja de la vaixella s’ha de dur a terme amb un rentaplats a una temperatura com a 
mínim de 60 graus, amb els detergents habituals.  

 Cal fer una atenció especial a la neteja i la desinfecció de taules i cadires i, en especial, a la 
zona del respatller i altres zones per on s’agafen les cadires, després de cada servei. 

 Manetes i poms de portes, finestres, armaris i interruptors.  
 Baranes i passamans d’escales i ascensors. 
 Ordinadors, sobretot teclats i ratolins. 
 Telèfons. 
 Màquines expenedores. 
 Comandaments a distància (és convenient embolicar-los amb bosses de plàstic, que poden 

ser fàcilment substituïdes o desinfectades). 
 Altres superfícies o punts de contacte freqüent. 

5.7. Lavabos 
 L'ocupació màxima dels serveis higiènics per part dels clients és d'una persona, excepte en 

els supòsits de persones que puguin necessitar assistència. En aquest cas també es permet 
un acompanyant. En el cas de lavabos amb diversos rentamans i WC, l’aforament vindrà 
donat pel manteniment de la distància de seguretat interpersonal d’1,5 metres. 
S’informarà d’aquesta mesura mitjançant un cartell informatiu a l’exterior. 

 Els lavabos han d’estar equipats amb sabó, mocadors, tovalloles de paper d'un sol ús i 
paperera amb doble bossa, tapa i pedal, que ha de ser buidada i netejada regularment. 

 Cal col·locar cartells i dispensadors de gel hidroalcohòlic a la porta (per desinfectar-se les 
mans després de tocar els panys). Aquests rètols informatius han de ser majoritàriament 
gràfics i en diversos idiomes. 

 Cal intensificar els procediments de neteja i desinfecció habituals, especialment dels 
elements susceptibles de ser tocats amb les mans o de ser contaminats amb secrecions 
respiratòries o altres fluids corporals dels usuaris: superfícies del bany, tassa del vàter, 
aixetes, poms de les portes i d’armaris, etc. 

 Aquestes superfícies i elements s’han de netejar amb una solució desinfectant regular que 
contingui hipoclorit de sodi al 0,1% (és a dir, equivalent a 1.000 ppm). S'han d'esbandir les 
superfícies amb aigua neta al cap de 10 minuts de contacte amb el clor. S'han d'esbandir 
les superfícies amb aigua neta després del temps de contacte suficient amb el clor. 

 Sempre que sigui possible, s’han d’utilitzar només materials de neteja d’un sol ús, i s’ha 
d’eliminar qualsevol equip de neteja fet de teles i materials absorbents (per exemple,  
tirassos (mopes) i draps de neteja). Quan sigui pertinent, s’han de desinfectar 
adequadament els materials de neteja no porosos amb una solució d’hipoclorit de sodi al 
0,5%, o segons les instruccions del fabricant, abans d’utilitzar-los per a altres espais. 
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6. Cuina 
És important recordar que tota la normativa sobre seguretat alimentària segueix plenament vigent 
i que és especialment important complir-la estrictament per reduir al mínim el risc de brots de 
toxiinfecció alimentària en un moment en què el sistema sanitari es pot trobar en una situació de 
col·lapse. 

La normativa sanitària actual (concretament, el Reglament pel qual s’estableixen les condicions 
tècniques i higienicosanitàries per a les activitats de fabricació, elaboració, distribució, 
comercialització i/o servei de plats preparats, de data 27 d’abril del 2005, i el Reglament pel qual 
s’estableixen les normes relatives als manipuladors d’aliments, del 6 de novembre del 2002) és ben 
coneguda i aplicada pels treballadors del sector, que tenen una àmplia experiència en el maneig 
segur dels aliments i en els procediments de neteja i desinfecció. Entre moltes altres mesures, 
exigeix als establiments de restauració: 

 Prohibir l’entrada d’empleats malalts als locals de treball. 
 Establir procediments estrictes de rentada de mans (incloent-hi com i quan s’han de 

rentar les mans). 
 Definir protocols documentats i reforçar la formació en pràctiques per a la neteja i la 

desinfecció de superfícies (vegeu-ho més endavant). 
 Disposar d’una formació en higiene alimentària degudament acreditada de tot el 

personal manipulador. 
 Prohibir de fer servir draps de roba per eixugar-se les mans i per netejar superfícies. 
 Protegir tots els aliments de l’abast del públic amb vitrines expositores, mampares en 

els bufets i/o barreres de distanciament. 
 Desinfectar obligatòriament la vaixella i tots els estris emprant rentavaixelles que 

assegurin una correcta temperatura de desinfecció.  
 Utilitzar els espais amb procediments de treball que garanteixin una progressió 

contínua i lineal en l’espai o en el temps, a fi d’evitar contaminacions encreuades dels 
aliments. 

També és important mantenir amb el mateix rigor i intensitat de control els sistemes APPCC, 
inclosos els registres i documents generats. 

Si a les mesures obligatòries reglamentàries hi afegim l’aplicació de les següents, podrem 
aconseguir un procés de reobertura que compti amb la confiança dels consumidors. 

Recomanacions addicionals a les ja obligatòries: 

 Cada jornada de treball s’ha d’utilitzar una vestimenta i un calçat adequats prèviament 
netejats i desinfectats (temperatures de rentat superiors a 60 graus). En cap cas no es pot 
anar a la feina des de casa equipat amb la roba de treball. 

 Els treballadors han d’accedir al vestidor de manera esglaonada, respectant sempre la 
distància interpersonal de seguretat de 1,5 metres. Cal fer una neteja i una desinfecció 
diàries de vestidors i armariets. 

 Un cop canviats, poden entrar als locals de treball havent-se rentat i desinfectat prèviament 
les mans i havent-se col·locat correctament, si s’escau, la mascareta. 

 Queda prohibit sortir al carrer amb l’uniforme de treball; per tant, no s’haurien de permetre 
sortides per fumar o altres imprevistos. 

 Es recomana no utilitzar els mòbils i altres efectes personals durant la jornada de treball 
(exceptuant els períodes de descans que determini l’empresa). 

 S’ha d’evitar tant com sigui possible compartir els estris de treball i determinats 
equipaments, per reduir el risc de contagis. En cas que hi hagi alternança en l’ús de 
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determinats equips o estris (ganivets, datàfons, cafeteres, panys de neveres, etc.), s’ha 
d’establir un protocol de desinfecció entre ús i ús. 

 Està prohibida l’entrada dels proveïdors a les zones de treball i emmagatzematge de 
productes. S’ha d’establir una zona de recepció de mercaderies, on s’han d’eliminar els 
embalatges exteriors de plàstic o cartró que protegeixen els aliments abans que accedeixin 
als magatzems i les cambres de fred. En cas que els aliments arribin en envasos individuals, 
cal desinfectar-los un a un. Per als envasos de plàstic, es recomana una solució amb base 
alcohòlica al 70%. 

 Si és possible, la fruita, la verdura i altres productes frescos no envasats han d’entrar al local 
en contenidors de plàstic prèviament desinfectats. 

7. Lliurament a domicili 
Tant en la preparació de la comanda com en el repartiment s'han de mantenir les mesures 
higièniques corresponents d'acord amb el pla d’acció. 

En particular, en el transport i el lliurament a domicili s'han de complir els requisits següents: 

• L'establiment ha de comptar amb un espai habilitat per al lliurament de la comanda al 
repartidor (barra, taula, etc.). El personal de repartiment no pot accedir en cap cas a la zona 
de cuina. 

• Per al servei de lliurament, el menjar es diposita en bosses tancades, preferiblement 
segellades. La bossa o el recipient utilitzats per al repartiment s’han de netejar i desinfectar, 
tant l’interior com l’exterior, després de cada lliurament. 

• El personal encarregat del repartiment de comandes ha d'utilitzar els equips de protecció 
individual determinats per al seu lloc de treball. Si aquest servei es presta mitjançant un 
servei extern, el restaurant ha de supervisar que el personal de repartiment compta amb 
aquests equips i segueix les mesures d’higiene detallades al pla d’acció per a la resta del 
personal. 

• S'ha d'evitar el contacte entre el personal d'entrega de la comanda i el repartidor en la 
transacció (mostra del full de comanda, etc.). Un cop lliurada la comanda al repartidor a la 
zona habilitada per a això, el personal que lliura la comanda s'ha de rentar les mans. 

• S'ha d'establir un sistema per evitar les aglomeracions del personal de repartiment. 
• S'ha de fomentar l'ús del pagament per mitjans electrònics, per evitar el contacte entre 

client i personal de repartiment i el maneig de diners en efectiu. 
• Durant el lliurament al client s'ha de mantenir la distància seguretat. 
• El repartidor ha de netejar-se les mans correctament amb solució desinfectant durant tot 

el procés de lliurament. 
• El personal de repartiment no pot compartir ascensors en els domicilis de lliurament. Ha 

d’avisar per intèrfon el client quan arribi i indicar-li que deixarà la comanda a la porta.  
• Després del lliurament de les comandes i a la tornada al restaurant, el personal ha de 

rentar-se les mans amb aigua i sabó desinfectant. 
• Si es disposa de transport propi amb furgonetes, cotxes, motos o un altre tipus de vehicle, 

aquests vehicles s'han d'incloure en el pla de neteja i desinfecció. Aquest pla ha d’incloure 
l'exterior i l’interior del vehicle, els calaixos de les motos, etc. 

• De la mateixa manera, s'han de netejar i desinfectar correctament tots els elements de 
transport (caixes i bosses isotèrmiques, motxilles, carros, cascs, etc.). 
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8. Bugaderia 
 Els teixits, paraments de taula i vestimenta han de posar-se en bosses especials marcades 

per a la bugaderia i s’han de manipular amb cura per evitar aixecar pols, amb la consegüent 
contaminació de superfícies o persones que l’envolten. Cal donar instruccions per rentar-
los en cicles calents (60 graus o més) amb els detergents habituals. Tots els articles usats 
s’han de manipular adequadament per mitigar el risc de transmissió potencial. Els articles 
d’un sol ús (tovalloles de mà, guants, màscares, teixits) s’han de col·locar en un contenidor 
amb tapa i han de ser eliminats d’acord amb el pla d’acció de l’establiment i la normativa 
nacional de gestió de residus. 

9. Terrasses i jardins 
 Cal garantir la distància de seguretat d’1,5 metres entre taules i clients. 
 Cal fer una atenció especial a la neteja i la desinfecció de taules i cadires i, en especial, a la 

zona del respatller i altres zones per on s’agafen les cadires, després de cada servei, així 
com altres elements com bancs, para-sols, estufes de calefacció, etc. 

 Cal tancar les fonts d’aigua i altres elements decoratius similars. 

10.  Àrees infantils 
L’obertura de les àrees infantils queda supeditada al que determini el Ministeri de Salut. 

11. Piscines 
L’obertura de les piscines queda supeditada al que determini el Ministeri de Salut. 

12. Mesures que han de seguir els treballadors quan arribin a casa després 
de la feina (BOPA del 22/4/2020) 
• Quan arribeu a casa després de la feina: 

- Eviteu agafar l’ascensor i, si ho feu, entreu-hi individualment. 
- Si us desplaceu per les escales, eviteu l’ús de les baranes. 
- Si trobeu veïns, mantingueu la distància d’1,5 metres de seguretat. 
- Renteu-vos de seguida les mans. 
- Dutxeu-vos, canvieu-vos la roba i eviteu espolsar la que heu portat quan la fiqueu 

a rentar a la rentadora, com a mínim a 60 graus. 
- Netegeu els estris que utilitzareu a dins de la llar, com el mòbil o les ulleres, amb 

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

respecteu sempre la distància de seguretat. 
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13.  Enllaços als documents informatius i altre material gràfic publicats pel 
Departament de Salut 

 

 Com s’ha d’utilitzar correctament la mascareta. 

https://www.govern.ad/images/stories/Coronavirus/PDFs/coronavirus_mascaretes.pdf 

 Com treure’t els guants d’un sol ús després d’utilitzar-los. 

https://www.govern.ad/images/stories/Coronavirus/imatges/COVID19_informacio_guants.jpg  
 

 Com fer un bon rentat de mans. 

https://www.govern.ad/images/videos/Rentat-de-mans.mp4 

14. Fonts consultades 
 OMS. Operational considerations for COVID-19 management in the accommodation 

sector. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331638/WHO-2019-nCoV-
Hotels-2020.1-eng.pdf. 

 OMT. Sector turístico i COVID-19. https://www.unwto.org/es/turismo-covid-19. 
 https://www.bopa.ad/bopa/032054/Pagines/GV20200421_20_38_09.aspx. 
 GOBIERNO DE ESPAÑA – Ministerio de Sanidad. COVID-19. Guía de buenas prácticas para 

los establecimientos y trabajadores del sector turístico. https://turismo.gob.es/es-
es/Novedades/Documents/Gu%C3%ADa%20de%20Buenas%20Pr%C3%A1cticas%20COVI
D19.pdf. 

 THE HOTEL FACTORY. Hospitality trends report. El bufet post-COVID-19. (Document 
accessible sota registre al web d’Hosteltur.) 

 PREVERISK. Recomendaciones para los provedores de alojamientos turísticos. (Document 
accessible sota registre al web d’Hosteltur.) 

 HOSTELTUR. Hoteles COVID Free, un nuevo certificado para la post pandemia. 
https://www.hosteltur.com/136052_hoteles-covid-free-nuevo-certificado-para-la-post-
pandemia.html. 

 HOSTELTUR. Así seran los bufets post-Covid. https://www.hosteltur.com/136022_asi-
seran-los-bufets-post-covid-19.html. 

 TOURINEWS. El bufet post Covid-19 – parte 1. https://www.tourinews.es/opinion/bufet-
post-covid-19_4459789_102.html. 

 LA VANGUARDIA. El Govern [Catalunya] dará un sello turístico a los alojamientos libres de 
coronavirus. https://www.lavanguardia.com/economia/20200417/48567686102/el-
govern-dara-un-sello-turistico-a-los-alojamientos-libres-de-coronavirus.html. 

 EXPANSIÓN. Los hoteleros preparan la vuelta a la actividad sin fecha de apertura.  
 HPA – Hotel Project Agency and Partners. Guía de F&B para el director de Hotel. 
 AEDH (Asociación Española de Directores de Hotel). Decálogo de Actuación para 

directores de hotel. 
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 ICTE. Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoteles y 
apartamentos turísticos. Directrices y recomendaciones. 
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Hoteles.pdf. 

 ICTE. Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Servicios de 
restauración. Directrices y recomendaciones. https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-
19/GuiasSectorTurismo/Restaurantes.pdf. 
  

 


