
Pla per a la transició cap 
a una nova normalitat

Consideracions generals 

• Es recomana visita concertada.

• Horari d’atenció amb prioritat
per a majors de 65 anys.

• Un client per aplicador i cabina
de treball.

• Sense zones d’espera.

• Cal evitar que el client deambuli per
l’establiment.

• Cal habilitar una cadira fàcil de netejar
perquè el client s’hi esperi fins que
s’acabin de preparar els materials.

• S’ha de prohibir que els clients utilitzin
els lavabos, excepte per a urgències.

• Cal ventilar abans i després de cada
servei (com a mínim 5 minuts).

Equips de protecció individual

• Guants d’un sol ús per a cada neteja i 
desinfecció.

• Guants quirúrgics estèrils i d’un sol ús (UNE EN
374-5: 2016 VIRUS) per a cada client.

• Mascaretes FFP2 o FFP3 sense vàlvula.

• Ulleres de protecció o pantalles facials.

• Casquet d’un sol ús per a cada client.

• Bata específica de treball:

· Cal substituir-la per a cada client.

· Cal substituir-la en cas de taca de sang
o fluids corporals.

· Si no és d’un sol ús, cal rentar-la entre 60 ºC 
i 90 ºC.
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Productes de desinfecció 

• Prèviament a la desinfecció cal netejar amb
aigua i sabó.

• Desinfectants com lleixiu domèstic a dilució
1/50 acabada de preparar:

· Ampolla d’un litre: cal omplir-la amb 20 ml
de lleixiu i la resta amb aigua d’aixeta
i barrejar-ho.

• Alcohol de 70 ºC per a objectes personals o
metàl·lics: mòbils, teclats, datàfons, ulleres...

• Desinfectants amb activitat viricida TP2
autoritzats pel Ministeri de Sanitat.

Senyalització

• Cal indicar la distància de dos metres entre clients.

• Cal indicar rutes a l’establiment per evitar creuaments.
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https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/consumo/Documents/2020/030520%20GU%CDA%20COMPRA%20MASCARILLAS.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.diba.cat/es/web/salutpublica
https://www.insst.es/documents/94886/487826/Guantes+de+protecci%C3%B3n+frente+a+microorganismos/100a1d4e-f84e-4a2b-b5c2-a2e55c555fc7


Pla per a la transició cap  
a una nova normalitat

Higiene i protecció  
dels treballadors

• No s’han d’incorporar els treballadors: 

· amb diagnòstic o símptomes de 
COVID-19;

· en quarantena per contacte estret.

• Cal disposar d’equips de protecció 
individual (EPI).

• Cal formar els treballadors en  
l’ús dels EPI.

• Cal disposar de gels hidroalcohòlics  
o desinfectants amb activitat viricida  
TP1 autoritzats pel Ministeri de Sanitat.

• Cal disposar d’aigua corrent, sabó i 
tovalloles d’un sol ús.

• Hi ha d’haver un recipient amb tapa i pedal 
per a material d’un sol ús.

• S’ha d’evitar el contacte entre 
treballadors (no creuament, distància  
de dos metres...).

• S’ha d’evitar la roba i el calçat de carrer  
a l’establiment.

• Cal cobrir les ferides de la pell amb 
material impermeable.

02

03

01

Condicions per als establiments de tatuatge, 
micropigmentació i pírcing davant la COVID-19

Àrea de Cohesió Social, 
Ciutadania i Benestar

Higiene de l’establiment

• Neteja i desinfecció:

· Com a mínim dues vegades al dia, una en 
finalitzar la jornada i sempre en acabar 
cada servei.

· Atenció a les superfícies de contacte 
més freqüents: poms de portes, taulells, 
taules, carros, aixetes, polsadors...

· En cas de diversos treballadors, 
ampliació de la desinfecció a elements 
i llocs comuns: armariets, vestidors, 
mobiliari, eines, ordinadors, datàfons...

· Revisió i neteja dels lavabos com  
a mínim un cop al dia.

Higiene dels clients

• Els clients s’han d’estar el mínim temps possible 
dins l’establiment.

• S’ha d’evitar el contacte i el creuament entre 
clients.

• S’ha de disposar de gels hidroalcohòlics  
a recepció i a la cabina de treball.

• No es pot disposar de revistes ni d’altres 
objectes de manipulació.

• Els clients han d’utilitzar mascareta quirúrgica 
aportada per ells o facilitada per l’establiment.
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https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_desinfectmanos_poster_es.pdf?ua=1
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.diba.cat/documents/713456/306805655/Com+Rentar-se+les+Mans+Correctament.pdf/53727fb1-f87a-4b7c-a5aa-b85302d8d1c0
https://www.diba.cat/documents/713456/306805655/Com+Rentar-se+les+Mans+Correctament.pdf/53727fb1-f87a-4b7c-a5aa-b85302d8d1c0
https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_desinfectmanos_poster_es.pdf?ua=1
https://www.diba.cat/es/web/salutpublica
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/consumo/Documents/2020/030520%20GU%CDA%20COMPRA%20MASCARILLAS.pdf



