
Resum de les pràctiques recomanades als establiments minoristes  
i restaurants durant la pandèmia de la COVID-19

Salut i higiene dels treballadors

Treballadors amb 
símptomes

Els treballadors que presenten 
símptomes han de restar a  
casa o marxar de la feina, 

informar-ne els seus 
responsables, consultar els 

serveis mèdics i seguir les seves 
indicacions.

Rentat de mans
Cal rentar-se les mans sovint i 
correctament, amb sabó i aigua  
durant almenys 20 segons (seguint  
les recomanacions de l’OMS).

Addicionalment també es poden 
usar solucions desinfectants a base 
d’alcohol. 

Proteccions
Cal utilitzar sempre mascareta quan 
no es pugui assegurar el distanciament 
de 2 metres entre persones, i seguir les 
recomanacions a l’hora de fer-la servir, 
igual que amb els guants.

S’ha d’usar roba i calçat de feina  
d’ús exclusiu i rentar-los 
adequadament (almenys 20 minuts  
a 60 °C).
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Neteja i desinfecció de superfícies

Desinfecció de les 
superfícies

La desinfecció s’ha de realitzar 
després de netejar amb un 

detergent. Es recomana l’ús 
d’hipoclorit sòdic al 0,1 % o 

d’etanol al 70 %.

Cal formar el personal sobre 
els procediments correctes 

de neteja i desinfecció i l’ús 
correcte dels productes  

i equips de protecció, i també 
ventilar adequadament.

Neteja i desinfecció  
de les zones de treball
S’ha d’intensificar la neteja  
i desinfecció de les superfícies  
de treball i dels estris que entren  
en contacte amb els aliments. 

La vaixella s’ha de protegir  
i netejar amb rentavaixelles 
industrial i a 80 °C.

Neteja i desinfecció  
de les zones comunes
S’ha d’intensificar la neteja i 
desinfecció de zones de pas d’elevada 
freqüentació de persones (vestidors, 
serveis higiènics) i zones de recepció 
de mercaderies.

Cal tenir especial cura en la neteja 
i desinfecció dels petits objectes 
d’elevat contacte (poms de portes, 
màquines de cafè, carretons de la 
compra, datàfon...).
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Manipulació dels aliments

Bones pràctiques
S’han de seguir les bones 

pràctiques de manipulació dels 
aliments i tenir especial cura 

d’evitar les contaminacions 
encreuades i de conservar 

correctament els aliments.

Protecció i desinfecció  
de vegetals
S’han de protegir els aliments 
no envasats, de consum en cru o 
llestos per al consum amb vitrines, 
metacrilats, etc.

Cal desinfectar correctament els 
vegetals de consum en cru. 

Consells al consumidor
Cal aconsellar als consumidors 
que netegin i desinfectin els 
vegetals de consum en cru.
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Distanciament físic

Entre treballadors 
Cal conscienciar els 

treballadors sobre la 
importància del distanciament 
físic de 2 metres entre persones 

sempre que sigui possible.

Entre clients i entre clients  
i treballadors
S’han d’establir mesures a 
l’establiment per facilitar el 
distanciament físic entre els clients, 
i entre els treballadors i els clients 
(reduir l’aforament, separar taules  
i promoure el pagament per mitjans 
electrònics o sense contacte).

Informació 
Cal informar els consumidors  
sobre la importància del 
distanciament físic. 
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Repartiment a domicili

Higiene i protecció 
Cal garantir l’ús correcte  

de guants i mascaretes  
i la higiene de mans per part 

dels repartidors. 

Cal formar els repartidors tant 
en les mesures d’higiene com en 
les de distanciament físic en el 

moment de l’entrega.

Bones pràctiques
Durant el repartiment, s’han 
d’assegurar temperatures 
correctes, evitar contaminacions i 
tenir en compte bones pràctiques 
de manipulació en tot moment.

Facilitats per al consumidor 
Es recomana facilitar als 
consumidors el repartiment  
a domicili i el pagament de les 
comandes per mitjans electrònics 
o sense contacte.
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