CIRCULAR_32
Mesures de desconfinament (informació salut laboral i altres recursos)
I. Protocols d’actuació en matèria de salut laboral, en el marc de l’estratègia de resposta a
la infecció per la COVID-19
Les competències municipals sobre activitats, comerç i salut pública, requereixen que els serveis
municipals tinguin coneixement de les disposicions sobre salut laboral aprovades per les
administracions públiques competents. Aquestes disposicions tenen un interès particular per a
les corporacions locals en el context de la lluita contra la COVID-19 i per a la difusió entre les
empreses i la ciutadania.
En el BOIB ext núm 72 de 05.05.5020, BOIB ext núm. 74 de 06.05.2020, BOIB ext núm. 76 de
08.05.2020 i BOIB ext núm. 79 d’11.05.2020, s’han publicat les resolucions del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball i president de l’Ibassal per les quals s’aproven protocols d’actuació
en matèria de salut laboral, en el marc de l’estratègia de resposta a la infecció per la COVID-19,
en diversos sectors.
Es tracta dels protocols elaborats per l'Institut Balear de Salut i Seguretat Laboral (Ibassal),
juntament amb la Conselleria de Salut, per a garantir la seguretat i la salut en el treball, d'aquells
sectors que reprenen l'activitat en les fases de desconfinament.











Repartiment a domicili
Perruqueries i centres d’estètica
Comerç minorista i de serveis
Tallers mecànics
Restauració
Dentistes
Perruqueries canines (actualitzada a 20.05.2020)
Neteja viària i recollida de residus
Transport de mercaderies
Construcció*
* Respecte a aquest sector:
- La Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball ha establert un procediment extraordinari per
a l’habilitació del llibre de subcontractació
- CSCAE: - Consideraciones sobre la Orden SND/385/2020 que amplia supuestos de realización de
obras en edificios existentes
- Actualització Preguntes Freqüents -21.05.2020-






Empreses de seguretat
Empreses de neteja d’oficines i locals
Sector del taxi
Oficines (actualitzada a 22.05.2020)

En aquest enllaç trobareu infografies amb resums dels protocols GOIB. Protocols per a negocis
La Circular 30 conté més informació sobre la represa de les activitats.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Guías para la reducción del contagio por el
coronavirus SARS-CoV-2 en el SECTOR TURÍSTICO
La Secretaria d’Estat de Turisme, a través del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE),
en coordinació amb el Ministeri de Sanitat, ha elaborat les guies d'especificacions per a la
reducció del contagi pel coronavirus SARS-COV-2. Les guies contenen especificacions de servei,
neteja i desinfecció, manteniment i gestió del risc per als diferents subsectors del sector turístic
(albergs, allotjaments rurals, càmpings, camps de golf, hotels i apartaments turístics, serveis de
restauració, guies de Turisme, agències de viatge, oficines d’informació turística, balnearis,
turisme actiu i ecoturisme)

II. Altres recursos i informació disponible:

 Conselleria de Salut i Consum. Resolució de la consellera de Salut i Consum, de 7 de maig de 2020,
per la qual s’adopten mesures organitzatives amb relació a centres, serveis i establiments
sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori, en el marc de l’estratègia de resposta a la
infecció pel SARS-CoV-2
Aixeca la suspensió de l'activitat assistencial de titularitat privada en el territori de la comunitat
autònoma de les Illes Balears de les consultes d‘odontologia, estomatologia, implantologia o dels
centres i clíniques dentals i de les consultes i centres de podologia)

 Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que
se aprueba y publica el Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y
el reinicio de las competiciones federadas y profesionales

 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Protocolo y guía de buenas prácticas
dirigidas a la actividad comercial en establecimiento físico y no sedentario.

 Conselleria de Sanitat i Salut. COVID-19: Recomanacions sobre l’ús de mascaretes i guants
durant el període de desescalada

 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Guía compra mascarillas
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