
RECOMANACIONS PELS ESTABLIMENTS MINORSITES D’ALIMENTACIÓ EN EL MARC DE 
LES MESURES DE CONTENCIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DEL COVID-19 

 
Tots els establiments del sector alimentari han de mantenir i seguir  les normes 
generals de seguretat alimentària vigents i fer-les compatibles amb les mesures de 
contenció de la transmissió del COVID-19. 
 
LA NETEJA DE L’ESTABLIMENT 
 

- Extremeu i incrementeu la freqüència de la neteja i desinfecció de tot el local, 
incloses les superfícies de les zones de lliure accés per al públic, com ara 
taulells, agafadors dels carros de la compra, i especialment els serveis higiènics. 

- Per a la neteja i desinfecció de superfícies, en especial les que estan en 
contacte amb el públic, primer netegeu amb un producte detergent i / o 
recolliu la pols , desprès esbandiu amb  lleixiu d’us domèstic diluït ( 20 ml/ 1 
litre d’aigua, aproximadament un got de lleixiu per un cubell de 10 litres 
d’aigua)  

- Vigileu que a tots els serveis higiènics (tant els del públic com els del personal) 
hi hagi 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. 

 
EL PERSONAL 

- Renteu-vos les mans sovint, incrementant la freqüència tot el que sigui 
necessari i sempre després d’un canvi d’activitat. 

- Tingueu a prop desinfectant d’hidrogel per quan no sigui possible el rentat de 
mans amb aigua calenta i sabó. 

- Sigueu especialment curosos amb la neteja de les mans quan manipuleu 
aliments sense envasar 

- Eviteu de tocar diners, telèfons mòbils o altres estris i aliments simultàniament.  
- En esternudar, tapeu-vos la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús i renteu-vos 

les mans tot seguit. 
- Si teniu símptomes respiratoris o febre heu de romandre a casa i no assistir al 

lloc de treball. 
 
L’ACCÉS DEL PÚBLIC A L’ESTABLIMENT 
 

- Limiteu l’aforament del vostre establiment de tal manera que la distància entre 
persones, tant si son treballadores com si són clientes, sigui en tot moment 
superior a 2 metres. 

- Indiqueu per escrit i amb claredat quines mesures de seguretat addicionals heu 
establert al vostre establiment. 

- Vigileu sempre que l’aforament sigui correcte. 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. 
 
  



A DINS L’ESTABLIMENT, DURANT LA COMPRA 
 
- Vigileu que tothom respecti la distància de seguretat de 2 metres en tot moment. 
- Elimineu, sempre que sigui possible, la venda d’aliments sense envasar en règim 
d’autoservei. Quan això no sigui possible, poseu a disposició de la clientela guants d’un 
sol ús per manipular els aliments no envasats i verifiqueu que es respecta aquesta 
recomanació. 
 
A L’HORA DE COBRAR 
 
Els diners en metàl·lic poden ser font de transmissió de virus: 

- Sempre que us sigui possible, indiqueu a la vostra clientela que paguin amb 
targeta bancària. 

- Intenteu que la persona que cobra no toqui els aliments, especialment no ha 
de tocar els aliments sense envasar. 

- Intenteu que a l’espai de la caixa es respecti igualment la distància de seguretat 
de 2 metres. Si això no és possible, instal·leu pantalles protectores o en últim 
extrem, faciliteu mascaretes al personal que cobra. 

 
US DE MASCARETES  
 

- Es recomana especialment el seu ús per part de tot el personal. 
- Cal tenir especial cura en: 

 En manipular-les, vigileu de no entrar en contacte amb la 
superfície que pot estar contaminada. 

 Quan us retireu la mascareta feu-ho completament i no us la 
deixeu posada al voltant del coll. 

 Si feu servir mascaretes d’un sol ús, l’haureu de substituir cada 
cop que la noteu humida. 

 Si feu servir mascaretes de cotó, renteu-les diàriament amb 
aigua calenta a 60ºC i sabó. I si és possible, tingueu-ne més 
d’una per substituir-la amb certa freqüència. 

 
 
US DE GUANTS  
 

- Es desaconsella especialment l’ús de guants, ja que poden ser un focus de 
contaminació perquè amb l’ús van concentrant brutícia. És molt millor optar 
pel rentat freqüent de mans i en cada canvi d’activitat. 

- Recordeu no tocar aliments i altres elements (diners, mòbils, etc) 
simultàniament. 

 


