INFORMACIÓ ALS USUARIS. RISC SARS-Cov-2, COVID-19
1- Mesures de seguretat i higiene:
•

No s'ha d'acudir a les instal·lacions de Mas Carandell si es té febre (> 37 º) o altres
símptomes dels descrits com a característics de COVID-19 (febre, dificultat per respirar
o tos o els que estableixin les autoritats sanitàries).

•

Es prioritzen les visites amb cita prèvia.

•

És necessari l’ús de mascareta a les nostres instal·lacions per a les persones de sis anys
en endavant atès l’Ordre SND/422/2020, de 19 de maig.

•

Mantenir distanciament de seguretat de 1.5 metres.

•

Respectar les indicacions de circulació de persones,

•

Respectar la distribució d'espais organitzats, i límit d’aforament establerts.

•

Respectar els mecanismes de control d’accessos, amb l'objectiu de garantir la distància
de seguretat, protecció respiratòria i neteja de mans.

•

Mantenir obertes, en la mesura del possible, portes i zones de pas per evitar contactes
amb els elements d'obertura.

•

Minimitzar el contacte amb altres usuaris/ visites.

•

Evitar compartir eines o altres estris de treball i, de fer-ho, es desinfectaran per la
persona que les ha emprat abans de dipositar-les i el mateix abans de fer-les servir.

•

La higiene de mans com a mesura principal de prevenció i control de la infecció. Rentarse les mans amb gel hidroalcohòlic de forma freqüent i sempre abans d’accedir i
abandonar les instal·lacions, també abans de menjar, beure o fumar.

•

Netejar-se les mans també després de tocar superfícies comunes, com ara baranes,
manetes de portes, teclats i ratolins d'ordinador, telèfons, elements de subjecció en
contacte amb el públic i després d'esternudar i mocar-se.

•

Mas Carandell compta amb dispensadors de gel/solució hidroalcohòlica, paper d’un sol
ús, i papereres amb tapa i pedal, repartits per diferents espais d’ús compartit, com ara ,
passadissos, i aules.

•

Cobrir-se el nas i la boca amb un mocador de paper al tossir i esternudar, i rebutjar als
contenidors amb tapa i pedal destinats a l’efecte. Si no es disposa de mocadors de
paper, emprar la part interna del colze per no contaminar les mans.

•

Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.

•

Practicar bons hàbits d'higiene respiratòria.

•

Es reforçarà la neteja i desinfecció de les instal·lacions, amb especial atenció a les
superfícies de contacte més freqüents.

•

Es realitzarà ventilació forçada dels espais.

2- Protocol d’actuació davant casos confirmats o sospitosos de SARS-Cov-2, COVID-19:
•

En el cas que es detecti a les instal·lacions de Mas carandell, usuaris o visitants amb
simptomatologia compatible amb la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 (febre,
dificultat per respirar, tos o els que estableixin les autoritats sanitàries), s’ha d’avisar
immediatament al personal de secretaria. Aquest li lliurarà immediatament una
mascareta quirúrgica ( en el cas que no la porti en aquell moment). El cap
d’emergències procedirà a enviar-lo al seu domicili informant-lo que es posi en contacte
amb el telèfon d'emergències mèdiques.

•

Si es tracta d'un treballador/a propis que ha accedit a altres centres, coordinació
empresarial informarà a les empreses propietàries perquè actuïn en conseqüència.

•

Posterior a la declaració d'un cas positiu o bé sospitós de ser-ho entre algun membre
de la plantilla, subcontracta, o usuari , es procedirà a la desinfecció completa de l'àrea
de treball, superfícies, equips,...
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