
Si tens algun símptoma relacionat amb la
Covid19 (tos, febre), queda’t a casa.
 
Renteu-vos les mans abans de sortir de
casa.
 
Porteu mascareta.
 
Mantingueu les distàncies de seguretat. 
 
Evita pagar en metàl•lic
 
Seguiu les indicacions de l’establiment, és
obligatori fer ús dels guants 
 
Un cop arribis a casa neteja i desinfecta la
verdura de consum en cru 
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Cal facilitar l´ús de carrets i cistells propis
per realitzar la compra i/o proporcionar
tovalloletes per als clients per netejar els
mànecs i les nanses de carretons i cistells de
l’establiment

COMERÇOS ALIMENTACIÓ
Mesures obligatòries pels establiments:

Definir un horari d'atenció preferent per a les persones de més de 65 anys, de
10 a 12 hores i de 19 a 20 hores

Netejar i desinfectar, com a mínim dues vegades al dia, del local, i
freqüentment les superfícies i els estris de treball que estan en contacte
amb els aliments ( taules, ganivets, prestatgeries, mostrador)

Netejar i desinfectar els uniformes i roba de feina diàriament.

Revisió diària del funcionament de sanitaris, aixetes i poms de portes 

Garantir una ventilació adequada del local.

Els clients no podran utilitzar els serveis, excepte en casos estrictament
necessaris i immediatament caldrà netejar-los.

Adoptar les mesures de prevenció de riscos per al personal, pantalles, guants
i mascaretes.

Posar a disposició dels clients gels hidroalcohòlics a l'entrada dels locals.

S’ha de disposar de paperera amb tapa a pedal per als clients, que haurà de
ser netejada i desinfectada sovint. 

Fomentar el pagament amb targeta.

Es recomana:
Els establiments han d’exposar al públic
l’aforament màxim del local. 
 
S’ha d’assegurar que es compleix
l’aforament i la distància interpersonal.

Rentar-se les mans al començar la jornada i
com a mínim cada canvi de client

Portar roba d’ús exclusiu per a la
feina

Cal aplicar mesures d’higiene específica quan
hi ha devolució d’algun producte: desinfectar
els envasos del productes retornats
adequadament abans de tornar-los a posar a
disposició de nous clients.

Aforament

Clients
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