PROTOCOL NETEJA I ÚS DE VEHICLES, EINES O EQUIPS DE TREBALL
- En la mesura del que sigui possible, s’ha d’assignar el mateix vehicle al mateix treballador, per tal de minimitzar el
risc d’exposició.
- A l’inici de cada jornada laboral, s’han d’obrir les portes i ventilar el vehicle durant un parell de minuts abans de la
neteja.
- La neteja es durà a terme amb material d’un sol ús (tovalloleta, pedaç...) impregnat amb desinfectant domèstic
(lleixiu, solució amb un 5% d’hipoclorit sòdic) amb una dilució a 1:100 (1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua) preparat el
mateix dia.
- Es netejaran amb major cura aquelles superfícies dels vehicles amb les que es tengui contacte (claus, quadre de
comandament, volant, palanca de canvi, manetes, tapisseria,...).
- Després de la neteja del vehicle, es durà a terme la neteja de mans amb aigua i sabó.
- S’ha d’evitar tocar-se la cara mentre es condueix, al menys fins que es pugui procedir a desinfectar-se les mans amb
un rentat.
- En cas d’haver de tossir o esternudar durant l'ús del vehicle, fer-ho al plec del colze.
- Al deixar el vehicle, si s'ha tossit o esternudat, s’han de netejar les parts més accessibles abans de abandonar-lo. És
imprescindible rentar-se les mans posteriorment.
DOTACIÓ DE MATERIAL PER LA NETEJA DE MANS ALS VEHICLES
- Els vehicles disposaran de sabó sec (gel hidroalcohòlic).
- En cas de no disposar-ne, s’utilitzarà l’alcohol o aigua oxigenada que es disposa a la farmaciola.
- En cas de no trobar-ne, disposar d’un bidó d’aigua de l’aixeta (aquesta ja disposa de clor) amb sabó de neteja de
mans.

EN CAS DE NECESSITAT D’ÚS COMPARTIT D’EINES O EQUIPS DE TREBALL
- En la mesura del que sigui possible, s’ha de minimitzar l’ús compartit d’eines de treball, per tal de minimitzar el risc
d’exposició.
- La neteja es durà a terme amb material d’un sol ús (tovalloleta, pedaç...) impregnat amb desinfectant domèstic
(lleixiu, solució amb un 5% d’hipoclorit sòdic) amb una dilució a 1:100 (1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua) preparat el
mateix dia.
- Es netejaran amb major cura aquelles superfícies de les eines amb les que es tengui contacte (botons d’accionament,
mànecs,...).
- Després de la neteja de l’eina o equip de treball, es durà a terme la neteja de mans amb aigua i sabó.
- En la mesura del que sigui possible, es deixaran eixugar les eines i equips de treball a l’exterior amb exposició solar.
- En la mesura del que sigui possible, s’ha de minimitzar l’ús compartit d’equips de protecció, per tal de minimitzar el
risc d’exposició. La neteja de la roba de treball es farà a 60-90 graus i la roba es deixarà assecar completament.

EN CAS D’HAVER-HI UNA PERSONA RESPONSABLE DE LA NETEJA DE DIVERSOS VEHICLES O EQUIPS, HAURÀ DE
REALITZAR LA TASCA PROVIST DE GUANTS DE NITRIL O NEOPRÉ.
SETMANALMENT, O SI EL VEHICLE ES TROBA MOLT BRUT DE TERRA O RESTES, S’ASPIRARÀ EL MATEIX AMB
ASPIRADOR AMB FILTRES EN BON ESTAT.

