ASSOCIACIÓ DE REMATANTS
I SERRADORS DE CATALUNYA

MESURES PREVENTIVES EN ELS TREBALLS FORESTALS
PREVENCIÓ COVID-19 (CORONAVIRUS)
MESURES GENERALS:
 Extremar l’ordre i la neteja en el lloc de treball.
 No compartir eines ni equips de treball
 Les eines i equips de treball han de desinfectar-se després del seu us, amb
solucions hidroalcohòliques o lleixiu
 Mantenir la distància de seguretat amb la resta dels treballadors (1,5 metres).
 Limitar el contacte amb els encarregats mitjançant telèfon o correu electrònic
MESURES D’HIGIENE:
 Extremar les mesures d’higiene:
 Rentar-se les mans amb freqüència
 Evitar tocar-se la cara i reduir els contacte interpersonals (en cas de ser necessari
utilitzar guants i mascaretes)
 En cas de compartir vehicle, us de mascaretes.
MESURES EN CAS DE COMPARTIR VEHICLE D’EMPRESA
 En cas de compartir vehicle, us de mascaretes.
 En vehicles en que viatja una segona persona, recomanable que viatgi al seient
posterior dret, per respectar la distància de seguretat
MESURES PER A LA NETEJA DEL VEHICLE D’EMPRESA COMPARTIT:
 Extremar les mesures d’higiene del vehicle mitjançant:
o Desinfectant comuns com el lleixiu o el lleixiu i clor diluïts amb aigua
o Etanol (62-71% de concentració)
 Netejar amb baietes d’un sol us: volant, poms, quadre de comandament, tiradors
de porta, recolzabraços i seients. Recomanable l’ús de guants.

QUE FER EN CAS DE QUE ALGÚN TREBALLADOR PRESENTI
SIMPTOMES DE CONTAGI DE CORONAVIRUS
Els símptomes que apareixen primer en el cas d’haver-se contagiat amb coronavirus són
febre superior als 37º, sensació de falta d’aire per respirar i tos. Les actuacions
difereixen en cas de que els símptomes es presentin en el domicili o en el lloc de treball.
1. En el domicili:
L’afectat contactarà amb les autoritats sanitàries per tal de seguir el protocol
establert per aquests casos.
Avisarà a la seva empresa o a l’encarregat de l’empresa contractant perquè
aquesta pugui prendre les mesures pertinents.
2. En el lloc de treball:
L’afectat que te comunicar-ho immediatament a la persona responsable per
activar el protocol. Aquest informarà a la resta de persones que hagin estat
relacionades amb aquesta.
Amb els dos casos, es procedirà a aplicar mesures de neteja i desinfecció en les eines i
vehicles.
- Està completament prohibit que un operari amb malestar o símptomes sospitosos de
ser COVID-19, acudeixi al seu lloc de treball sense haver-ho comunicat a les autoritats
sanitàries i que aquestes l’hi hagin dit que podia treballar.
- També està completament prohibit acudir al lloc de treball a tota persona que hagi
tingut contacte amb gent que se’ls ha diagnosticat COVID-19 o que se’ls ha aïllat per
patri símptomes.

