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Amb la publicació del Decret del 7-10-2020 d’adopció de noves mesures 

excepcionals en el marc de la situació d’emergència sanitària causada pel 

coronavirus SARS-CoV-2 atès l’augment de la taxa de reproducció de la 

pandèmia, cal aplicar noves mesures en l’àmbit dels edificis de l’Administració 

general. 

Ús de la mascareta 
 

L’ús de la mascareta és obligatori en els espais de treball. 
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Amb l’objectiu de garantir en tot moment el servei a l’usuari i al ciutadà, 

caldrà que cada departament estableixi les mesures d’organització del 

personal necessàries que permetin minimitzar el risc de contagi en els 

equips de treball. Les mesures que caldrà prioritzar seran: 

 

• Establir torns de treball. 

• Promoure el teletreball sempre que no afecti el funcionament 

del servei (caldrà que les direccions de cada departament 

comuniquin quines persones fan teletreball mitjançant un correu 

electrònic a sst@govern.ad) 

 

La realització de torns o teletreball no implica una reducció de la jornada 

laboral. Cal garantir que els treballadors completen totes les hores de la 

seva jornada. 
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Sempre que sigui possible s’han de prioritzar les reunions per mitjans 

telemàtics. 

 

Si es fan reunions presencials, caldrà garantir una distància d’1,5 metres entre 

els assistents, que hauran de portar posada la mascareta en tot moment. 

 

A les sales de reunions es disposa de gel hidroalcohòlic i alcohol per desinfectar 

les superfícies que s’utilitzaran. Caldrà ventilar la sala de forma natural o 

forçada, com a mínim durant deu minuts abans de la reunió. 

 

A les sales de reunions trobareu les instruccions detallades sobre les mesures 

higièniques que cal prendre. Aquestes instruccions també les podeu trobar al 

portal de l’empleat. 
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Cal evitar les agrupacions de persones a l’entrada i la sortida dels edificis i a les 

zones comunes dels edificis públics. 

 

Es prohibeix fumar o vaporejar en grup i mentre es camina. Els fumadors ho 

hauran de fer de forma aïllada, mantenint la distància social amb les altres 

persones en tot moment. 

 

Si es fa ús de la zona d’office o menjador dels edificis administratius, caldrà 

respectar les mesures de distanciament social d’1,5 metres entre persones i 

netejar la zona de la taula que s’ha fet servir un cop s’hagi acabat l’àpat. És 

important que en aquests espais també s’eviti l’aglomeració de persones. 
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Us recordem que el Ministeri de Salut posa a disposició de tota la població informació 

actualitzada amb les directrius i recomanacions que cal seguir per reduir el risc de 

contagi. 

 

Us animem a mantenir-vos informats en tot moment i sempre mitjançant les fonts 

oficials: 

govern.ad/coronavirus 

 

govern.ad/recomanacions 

 

salut.ad 

 

Podeu exposar qualsevol dubte o consulta a l’adreça electrònica sst@govern.ad 

 

 

https://www.govern.ad/coronavirus
https://www.govern.ad/recomanacions
salut.ad
mailto:sst@govern.ad
mailto:sst@govern.ad
mailto:sst@govern.ad
https://www.govern.ad/coronavirus

