Recomanacions per als establiments comercials d’alimentació en el marc
de les mesures per a la prevenció i el control del COVID-19
Higiene personal:
–
–
–
–
–

Rentar-se les mans sovint, amb sabó i eixugamans d’un sol ús i/o desinfectants
a base d’alcohol.
En cas d’utilitzar guants, se seguiran les mateixes recomanacions. L’ús de
guants ens dona una falsa idea tenir les mans netes.
Cal tenir cura en manipular les mascaretes.
Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús en esternudar i rentar-se les
mans de seguida.
Les persones amb símptomes respiratoris o febre han de romandre a casa i no
acudir al lloc de treball.

Higiene de l’establiment i estris:
–

–

Desinfectar sovint la botiga i totes les eines, balances, mostradors, caixes
registradores, datàfons, agafadors dels carros i cistelles i tots aquells objectes
que son tocats per clients i personal de la botiga. Rentar-se les mans després
de fer-ho. Llençar els guants si s'ha utilitzat.
Ventilar els espais de treball i els espais d’accés lliure per al públic.

Mantenir distàncies:
–
–
–
–

Mantenir una distància de 1,5 metres amb clients i amb la resta de treballadors.
Reduir l’aforament per mantenir distàncies mínimes de 1,5 metres.
Ordenar les cues a l’exterior de l’establiment per mantenir la distància de
seguretat.
Es recomana marcar una zona de seguretat de 1,5 metres al voltant dels
taulells on atenen els dependents.

Establiments amb autoservei:
–
–

Facilitar als clients, a l’entrada de l’establiment, desinfectant a base d’alcohol
per a la higiene de les mans.
Posar a disposició de la clientela guants per agafar els aliments no envasat
(fruita, verdura, pa...) i demanar el seu ús. Habilitar un cubell a la sortida de la
botiga per llençar els guants.

Recomanacions per a la ciutadania a l’hora d’anar a comprar:
–
–
–
–
–
–
–
–

Anar només una persona a fer la compra.
No anar amb infants, persones grans o amb problemes de salut.
Evitar formar aglomeracions anant a comprar quan no hi hagi gaire gent a les
botigues.
Mantenir una distància mínima de 1,5m. respecte a altres persones.
Esperar fent cua a l’exterior mantenint la distància de seguretat entre persones.
Abans d’entrar i en sortir de la botiga rentar-se les mans amb solució alcohòlica
del 70%.
Utilitzar guants de plàstic abans d’agafar el carro o cistella i per fer la compra.
Retirar-se els guants amb cura quan s’hagi sortit de la botiga i llençar-los a la
brossa en un lloc segur.

–
–
–

Fer la compra amb agilitat i rapidesa.
No acaparar productes: comprar allò que es necessita.
Pagar preferentment amb targeta i evitar l’ús de diners en efectiu.

