Àrea de Servei a les Persones
REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI D’INICIATIVES ECONÒMIQUES

REACTIVCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA FASE O
A partir del dia 4/05/2020 podran realitzar activitats de forma restringida els següents
establiments:


Bars i restaurants

Comerç minorista
(- de 400m2)

Perruqueries
Centres de estètica,
bellesa, massatges

Acadèmies de ball

Es pot fer lliurament a domicili i recollida al propi local però
des de finestreta o porta, per mostrador, sense entrar a
l’establiment i marcant hores de recollida sobre comandes ja
fetes.
 Les cites es faran via per telèfon, email o via reserva per
pàgina web
 No es pot entrar en l’establiment. Fer entrega del producte a
través d’un mostrador a l’entrada a porta tancada o
senyalitzant la distancia de seguretat / 2 metres.
 En el servei de recollida a l’establiment s’establirà un horari
preferent de repartiment per a persones majors de 65 anys
(han de coincidir amb els horaris de passejada de les persones
grans: de 10 a 12h i de 18 a 20h)
 Es pot atendre, amb cita prèvia a un sol client de forma
presencial dins del local. No hi haurà zona d’espera dins del
local.
 Les cites es faran via per telèfon, email o via reserva per
pàgina web
 S’establirà un horari preferencial a persones majors de 65 anys
(han de coincidir amb els horaris de passejada de les persones
grans: de 10 a 12h i de 18 a 20h)
 S’establirà procediment de recollida de productes al local, però
des de finestreta o porta que sigui esglaonada de forma per
evitar aglomeracions al local o al seu accés.
 S’ha d’habilitar separació física entre el client i el venedor, o bé
amb mostradors i mampares, en el cas de recollida de
comandes.
 S’han de complir els requisits d’higiene (*veure en quadre
adjunt)
 S’evitarà que en zones d’autoservei dels locals el client toqui
directament els productes. Serà el dependent qui li donarà el
producte sol·licitat.
 Es poden fer cites als clients de forma individual amb el local
a porta tancada.
 Es pot atendre un client per persona treballadora, sempre i
quan es puguin garantir les mesures de seguretat.
 S’han de complir els requisits d’higiene (*veure en quadre
adjunt)
Es poden donar classes a nivell individual amb cita i porta
tancada (assimilat a entrenament individual)
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(*) MESURES D’HIGIENE I SEGURETAT.
En tots els cassos sempre s’han de prendre mesures d’higiene i seguretat. Quadre de mesures:


REQUISITS ESPECIALS
PER A PERRUQUERIES
I CENTRES D’ESCTEICA
I SIMILARS.

REQUISIT ESPECIALS
PER A COMERÇ DE
ROBA /ARRENJAMENT
DE ROBA I SABATERIA

MESURES D’HIGIENE I
SEGURETAT GENERALS

Us de bates i mascaretes d’un sol us per atendre a cada
client.
 Es recomana prendre la temperatura al client al entrar a
l’establiment
 Us guants al entrar a l’establiment, en els casos que està
permès. Paperera amb tapa i pedal a la sortida de
l’establiment per llençar-los.
 A l’entrada de l’establiment ha d’haver-hi un dispensador de
gel desinfectant i guants d’un sol ús per als clients que
entrin.
 Desinfecteu els productes emprovats i no comprats, retornats i/
o deixeu-los en quarantena abans de tornar-los a vendre.
 Els provadors només poden ser utilitzats per una sola persona i
es netejaran i desinfectaran després de cada utilització.
 Distancia de seguretat de 2m al voltant del client.
 Utilitzeu cartells informatius i informeu verbalment a tothom de
les mesures de Seguretat, assegureu-vos que tothom les
compleix.
 S’ha de posar a disposició del client, a l’entrada del local, gels
hidroalcohòlics legalment autoritzats
 Rentat diari de la roba de treball entre 60 i 90 graus de
temperatura.
 No es poden utilitzar els serveis de lavabo de l’establiment per
part dels clients, excepte en casos estrictament necessaris.
 Netejar i desinfectar el local a fons i amb freqüència (cada 2-4
hores, abans d’obrir i en tancar. (inclou zones privades de les
persones treballadores)
Netejar amb producte detergent i amb desinfectant totes les superfícies
(vidres, poms de porta, maquinària, mampara, mostrador…). En especial
totes les zones de contacte freqüent amb les mans.

NETEJA DE
L’ESTABLIMENT

 Ventilar el local: preferiblement deixar la porta o la finestra
obertes, i si no és possible, almenys ventilar 5 minuts cada 2-4
hores, abans d’obrir i en tancar)
 A tots els serveis i lavabos ha d’haver-hi sabó i eixugamans d’un
sol ús
 Mantenir un registre dels horaris i tasques de neteja i desinfecció
efectuades i posar-lo a la vista de tothom.
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RECOMANACIONS PER
AL PERSONAL

PROCES DE
COBRAMENT

Sitges, 3 de maig de 2020

 Totes les tasques de neteja s’han de fer amb guants de
vinil/acrilonitril. En cas d’utilitzar guants de làtex es recomana
que sigui sobre guants de cotó. També es recomana d’utilitzar
ulleres de seguretat.
 Utilitzar mascareta i guants al atendre al client.
 Totes les tasques de neteja s’han de fer amb guants de
vinil/acrilonitril. En cas d’utilitzar guants de làtex es recomana
que sigui sobre guants de cotó. També s’han d’utilitzar ulleres de
seguretat.
 Rentar-se les mans amb aigua calenta i sabó sovint i sempre al
canvi d’activitat. Tingueu a mà gel desinfectant si no és
 En esternudar, tapeu-vos la boca amb mocadors d’un sol ús i
renteu-vos les mans tot seguit possible efectuar el rentat de
mans.
 Si teniu símptomes respiratoris o febre, quedeu-vos a casa
 Prioritzeu el pagament amb targeta de crèdit o altres mitjans
electrònics. Desinfecteu el datàfon desprès de cada compra.
 La persona que manipula diners no ha de manipular el gènere.
Establiu torns, o bé renteu-vos les mans amb aigua i sabó o
desinfecteu-les amb hidrogel desprès de tocar els diners.
 Mantingueu la distancia de 2 metres, instal·leu pantalles
protectores o indiqueu la distancia a mantenir amb cinta
adhesiva a terra o amb elements físics de separació.

