
Extremeu i incrementeu la freqüència de la neteja i desinfecció de tot el local:

A tots els serveis higiènics hi ha d'haver sempre sabó i eixugamans d’un sol ús.
Feu una ventilació adequada dels espais de treball i d’altres espais d’accés lliure per al públic.

1. Netegeu amb un producte detergent i / o recolliu la pols.
2. Esbandiu amb  lleixiu d’ús domèstic diluït ( 20 ml/ 1 litre d’aigua)
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RECOMANACIONS PER A
ESTABLIMENTS MINORISTES

D’ALIMENTACIÓ

L'AJUNTAMENT T'INFORMA

NETEJA DE L’ESTABLIMENT

HIGIENE PERSONAL I SEGURETAT

Renteu-vos les mans amb aigua calenta i sabó sovint, i sempre després d’un canvi d’activitat.
Tingueu a prop desinfectant d’hidrogel per quan no sigui possible el rentat de mans.
En esternudar, tapeu-vos la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús i renteu-vos les mans tot seguit.
MASCARETES: Es recomana el seu ús per part de tot el personal.

Quan us retireu la mascareta feu-ho completament i no us la deixeu posada al voltant del coll.
Les mascaretes d’un sol ús, s'han de substituir cada cop que la noteu humida.
Les mascaretes de cotó, renteu-les diàriament amb aigua calenta a 60ºC i sabó.

GUANTS:  Es desaconsella l’ús de guants.
Si teniu símptomes respiratoris o febre, heu de romandre a casa i no assistir al lloc de treball.

ACCÉS A L'ESTABLIMENT

Limiteu l’aforament: la distància entre totes les  persones ha de ser en tot moment superior a 2 metres.
Indiqueu per escrit i amb claredat les mesures de seguretat.
Ajudeu a ordenar les cues a l’exterior de l’establiment per mantenir la distància de seguretat.
Oferiu hidrogel desinfectant a la clientela abans d’entrar i vigileu que l’utilitzin.
Elimineu la venda d’aliments sense envasar en règim d’autoservei, o oferiu guants d’un sol ús per
manipular aquest tipus d'aliments.

2 m

Sempre que us sigui possible, indiqueu a la vostra clientela que paguin amb targeta bancària.
La persona que cobra no ha de tocar els aliments, especialment els que van sense envasar.
Respecteu la distància de seguretat de 2 metres, o bé instal·leu pantalles protectores.

A L'HORA DE COBRAR


