Mesures preventives del coronavirus SARS-CoV-2
per a les associacions de gent gran

MESURES DE PREVENCIÓ PER REDUIR LA TRANSMISSIÓ COMUNITÀRIA
 Si teniu símptomes, quedau a casa, aïllau-vos a la
vostra habitació i telefonau al 061.
 Manteniu 2 metres de distància amb altres persones.
 Rentau-vos les mans de manera freqüent amb aigua
i sabó, entre 40 i 60 segons cada vegada.
 Evitau tocar-vos els ulls, el nas i la boca, perquè les
mans en faciliten la transmissió.
 En tossir o esternudar, tapau-vos la boca i el nas
amb el colze flexionat.
 Emprau mocadors d'un sol ús i tirau-los després
d'usar-los.

MESURES ALS LOCALS
 Mantenir la distància mínima de
seguretat: 2 metres.
 Posar dispensadors de gel
hidroalcohòlic o desinfectant a
l’entrada del local.
 Disposar de papereres per dipositar
mocadors i materials d’un sol ús.

.

 Ventilar el local freqüentment: 30
minuts cada dues hores.
 En el cas de contacte social amb
persones dels grups considerats
vulnerables, és imprescindible
extremar les mesures de seguretat i
d’higiene.
 Si el local disposa de dues portes, se
n’ha d’habilitar una per entrar i l’altra
per sortir.

 Exposar al públic la capacitat
màxima del local i assegurar que es
respecta tant la capacitat com la
distància interpersonal de 2 metres.
 Ajustar la capacitat dels locals a 1
persona per cada 4 metres quadrats.
 Netejar i desinfectar les
instal·lacions, almanco, 2 vegades al
dia, amb especial atenció a les
superfícies de contacte més
freqüents (poms de portes, taulells,
mobles, passamans, sòls…).

 No compartir cap tipus de material. Si
és inevitable, s’ha de desinfectar
després de cada ús.
 Fer activitats sense contacte físic i
sempre mantenint la distància de
seguretat. Activitats en grups petits i
procurant que siguin el més estable
possible quant a les persones que
formen els grups.

 S’ha d’evitar emprar doblers en efectiu en la mesura que
sigui possible.
 Cal supervisar les entrades i sortides dels locals perquè no
hi hagi aglomeracions de gent.

 Les persones usuàries dels locals han de conèixer i seguir
les mesures de seguretat.
 Preferentment les activitats s’han de fer a l’aire lliure.

 Premsa diària: higiene de mans abans i després de llegirla. Cal evitar tocar-se la boca, el nas i els ulls mentre la
llegim.
 Aire condicionat: s’ha de garantir que l’aire es renova amb
captació de l’exterior (no es permet l’ús exclusiu de
recirculació de l’aire). El manteniment dels filtres ha de ser
òptim i se n’ha d’extremar la neteja i desinfecció. És
aconsellable combinar l’ús dels aires condicionats amb la
ventilació natural.

ACTIVITATS I LLEURE
 Activitat física a l’aire lliure: màxim 30
persones, distància interpersonal de 2
metres.
 Activitat física a l’interior dels locals: 75 %
de la capacitat total de la sala (equival a 4
metres quadrats per persona). Distància
interpersonal de 2 metres.

 Activitats estàtiques en sala: 4 metres quadrats per persona.
 Piscines: 6 metres quadrats per persona.
 Altres activitats amb persones assegudes: 75 % de la capacitat amb distància interpersonal
de 2 metres.
 Corals: màxim 15 persones, inclosa la direcció. Preferentment a l’aire lliure i amb una
distància de 2 metres. En espais interiors, la distància ha de ser de 3 metres.

 Autocars: es poden ocupar tots els seients, però és obligatori l’ús de mascareta. Sempre
que l'ocupació ho permeti, s’ha de procurar la màxima separació entre les persones.
 Monuments i altres equipacions culturals: 75 % de la capacitat autoritzada.
 Festes populars, revetles, sopars a la fresca i altres esdeveniments populars: a partir de l’1
de juliol, màxim 300 persones en espais tancats i 1000 persones a l’aire lliure, sempre que
no se superi el 75 % de la capacitat de l’espai i es compleixin les mesures (ús de mascareta
durant la circulació de les persones, distància interpersonal de 2 metres).

LOCALS AMB SERVEI DE BAR O CAFETERIA
 Ocupació màxima: als locals interiors ha de ser del 75 % de la capacitat
màxima, a terrasses pot ser del 100 %.
 Màxim 25 persones per taula o agrupació de taules.
 Distància entre les diferents taules: 2 metres.
 S’ha de netejar i desinfectar l’equipament, especialment taules, cadires i
barra entre un client i el següent.

LOCALS AMB SERVEI DE BAR O CAFETERIA
 Utilització d’estovalles d’un sol ús.

 Cartes en dispositius electrònics, pissarres, cartells... s’han d’evitar les
cartes d’ús compartit.
 No es permet l’autoservei dels clients.

NETEJA I DESINFECCIÓ DE SUPERFÍCIES
TENIU EN COMPTE:
 Els punts de més risc.
 La freqüència, en funció de les
persones usuàries i de l’ús.
Especial atenció als banys.
 El procediment i els productes.
 Les instruccions a les persones
que han de netejar i desinfectar.

PROCEDIMENT
- Ventilau.

- Netejau primer les zones més netes i després les més
brutes.
- Netejau amb aigua i detergent abans de
desinfectar.
 Per desinfectar
- Usau lleixiu 1:50, alcohol etílic 70 % o productes
desinfectants aprovats i d’eficàcia demostrada.
- Feis servir les EPI segons el desinfectant i l'ús
recomanat.
- Llegiu detingudament l’etiqueta i seguiu les
instruccions de seguretat.

DUES DISSOLUCIONS MOLT ÚTILS I SENZILLES
PER AL MANTENIMENT DIARI NECESSARI PER
PREVENIR CONTAGIS NOUS
Com es fa una dissolució de
lleixiu a l’1:50?
Usau-la el mateix dia, no la reserveu.
 Etiquetau l’envàs.
Per preparar-ne un litre:
 20 ml de lleixiu (2 cullerades soperes ben
enrasades).
 Acabau d’omplir la botella amb aigua
potable.
 Mesclau-ho bé.
Per preparar-ne 5 litres:
 100 ml de lleixiu i la resta, aigua potable.
 És molt útil per a superfícies extenses.

Com es fa una dissolució
d’alcohol etílic al 70 %?
 Comprau alcohol etílic al 96 %
a farmàcies i supermercats.
Per preparar-ne 100 ml:
 Agafau 70 ml d’aquest alcohol
i mesclau-lo amb 30 ml d’aigua
potable.
 Mesclau-ho bé.
 Etiquetau l’envàs.
 És molt útil per a objectes
petits, tant com compartits.

ÚS CORRECTE DE LES MASCARETES
 Rentau-vos les mans abans de posar-vos la
màscara.
 Durant tot el temps, la màscara us ha de cobrir
la boca, el nas i barbeta.
 Evitau tocar la màscara mentre la duis posada.
 Llençau la màscara quan estigui humida i no la
reutilitzeu, llevat que s’indiqui que és
reutilitzable.
 Per llevar-vos la màscara, feis-ho per la part
de darrere, sense tocar-vos la part frontal,
llençau-la en un poal tancat i rentau-vos les
mans en acabar.

Totes aquestes mesures i recomanacions són un extracte de la publicació
en el BOIB de l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de
juny de 2020 (núm, 112, de 20 de juny de 2020).

 Es pot suspendre qualsevol activitat que, a judici de l’autoritat
competent, pugui suposar un risc de contagi per les
condicions en les quals s’estigui desenvolupant.
 Els serveis d’inspecció municipals, insulars i autonòmics, així
com també la policia local, en l’àmbit de les seves
competències, són els encarregats de vigilar el compliment de
les mesures aprovades pel Govern.

GRÀCIES A TOTS I A TOTES!

