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1. ASPECTES GENERALS I OBJECTE 

L'acNvitat laboral, per minimitzar el risc de contagi amb COVID-19, ha de contemplar 

l'elaboració i manteniment d'un pla de conNngència adaptat a les caracterísNques de cada 

treball orientat a la prevenció i com a resposta a la possible concurrència de casos o 

contactes estrets de COVID-19. 

Aquest pla de conNngència conté totes les mesures prevenNves, ja siguin organitzaNves, 

higièniques i de protecció individual, així com les eines de gesNó de casos, personal 

vulnerable i contactes estrets. 

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Aquest document serà d'aplicació per a tot el personal de la Cobla Sant Jordi en totes les 

seves situacions de treball. 

3. AVALUACIÓ DE RISCOS 

Es considera que es poden produir diferents situacions de treball que podrien incrementar el 

risc d'infecció del treballador amb el virus, augmentant la seva probabilitat de contagi. En 

funció de la naturalesa de les acNvitats i dels mecanismes de transmissió dels coronavirus 

del SARS-CoV-2, podem establir els diferents escenaris de risc en els quals es poden trobar 

els treballadors. 

Entenem per: 

• Exposició de risc: aquella situació laboral a la qual es pot produir un contacte estret amb 

un cas probable o confirmat d'infecció pel SARS-CoV-2, simptomàNc. 

• Exposició de baix risc: aquella situació laboral a la qual la relació que es pugui tenir amb un 

cas probable o confirmat, no inclou contacte estret. 
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• Baixa probabilitat d'exposició: treballadors que no tenen atenció directa al públic o, en cas 

de tenir-la, es produeix a més de dos metres de distància, o amb mesures de protecció 

col·lecNva que impedeixen el contacte (pantalla de vidre o altres mitjans de separació). 

4. MESURES PREVENTIVES 

Consideracions prèvies per al disseny de les mesures prevenNves. Aquest pla de 

conNngència s'haurà de complementar almenys amb: 

• Una descripció dels llocs de treball, zones comuns i de descans. 

• Una descripció detallada dels llocs i processos de treball. 

També es contemplaran: 

• Les parNcularitats dels treballadors que realitzin acNvitats fora del centre. 

• La modalitat en què poden realitzar-se els desplaçaments fins al lloc de treball. 

• Si l'acNvitat de la cobla inclou el tracte amb clients, usuaris o d'altres persones  

alienes a l'organització. 

• Per tot allò, es designarà una persona de la Direcció de la cobla per a la realització de la 

coordinació de les acNvitats excepcionals de prevenció durant la crisi de la Covid- 19, que 

suposi un punt de referència per al conjunt de les i els treballadors/es de la cobla. Serà 

important mantenir la informació i parNcipació dels components de la cobla.  

Tota aquesta informació quedarà documentada per part de l'empresa i adjuntada al 

present pla. 

• Les mesures prevenNves a prendre han d'assegurar: 

• Evitar el contacte estret/proper entre persones. 

• Evitar contacte amb superfcies possiblement contaminades. 

4.1. MESURES PREVENTIVES ORGANITZATIVES: 

Per tal d'evitar l'exposició i propagació del virus: 
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• Minimitzar el contacte entre els components de la cobla, augmentant les distàncies entre 

elles (1,5 metres). La distribució i l'organització, així com els processos, el treball en 

recintes tancats i pavellons, les sales d'assaig, etc. hauran de ser analitzats. 

• Flexibilitzar els horaris per tal de garanNr la conciliació laboral i familiar. 

• Limitar l'ús de vesNdors i lavabos (determinar capacitat màxima) 

• GaranNr que tots els components de la cobla Nnguin un fàcil accés al sabó i l'aigua. On això 

no és possible, distribuir gels d'higiene de mans hidroalcohòlic, paper i papereres a tot el 

centre de treball. Els contenidors conNndran una bossa perquè pugui ser tancada i 

coberta. És convenient que Nngui una obertura de pedal. Regular el buidatge dels residus 

de les escombraries. 

• Els membres de la cobla han d'estar formats i informats de les mesures prevenNves i les 

seves actualitzacions, i sobre quines són les persones que emmalalteixen o es converteixin 

en contactes propers de persones infectades per no haver d'anar al lloc de treball. 

4.2. MESURES PREVENTIVES COL·LECTIVES 

• Assegurar la venNlació adequada de locals. 

• Facilitar l'accés als diferents espais, si pot ser amb sistemes mecànics o deixar, quan sigui 

possible les portes obertes, per minimitzar el contacte amb les palanques. Introducció de 

barreres fsiques, elements de separació, per garanNr la distància de seguretat (1,5m) 

• Reorganitzar espais per tal de mantenir la distància de seguretat (1,5m) 

4.3. MESURES PREVENTIVES EN RELACIÓ AMB LA MOBILITAT 

• Flexibilitzeu els horaris d'entrada i sorNda, evitant l'hora punta del transport públic i les 

aglomeracions. 

• Quan s'uNlitza un vehicle privat, es tracta de viatjar preferiblement sol. 

• Poden anar, excepcionalment, dues persones en un mateix vehicle si duen a terme 

l'acNvitat laboral al mateix lloc de treball, i sempre respectant les mesures d'un ocupant 

per fila, assegurant la distància màxima entre ells i hauran d’anar amb mascareta. 
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• Les mesures higièniques s'han de mantenir abans i després de l'accés al vehicle (portes de 

neteja, accessoris, etc.). 

• Seguiu les recomanacions de les autoritats en aquest àmbit. Eliminar o evitar 

desplaçaments no essencials. 

4.4. RECOMANACIONS BÀSIQUES EN L'ÚS DEL TRANSPORT PÚBLIC 

• Evitar uNlitzar el transport públic en cas de símptomes compaNbles amb la malalNa, o 

pertanyents a un grup de risc. 

• Si l'acNvitat ho permet, treballar a distància. 

• Si el desplaçament és inevitable, evitar hores punta. 

• Planificar el temps necessari per al desplaçament, comptant amb possibles restriccions i 

controls de seguretat. 

• Sempre que espereu el transport públic mantenir la distància de seguretat amb altres 

usuaris. 

• UNlitzar una mascareta, tant a les parades com a les zones de pas, així com a l'interior del 

vehicle. 

• Quan circuleu feu-ho al costat dret, deixant espai als usuaris que circulen en la direcció 

oposada. 

• QüesNonaris de símptomes (tos, falta d'alè, mal de coll, faNga) en els punts d'accés de 

grups de persones. 

• Control de temperatura corporal (recomanable per a l'estudi d'actuacions a parNr de 37,5 

graus). 

5. GESTIÓ DELS TREBALLADORS ESPECIALMENT VULNERABLES 0 ESPECIALMENT SENSIBLES 
A L'EXPOSICIÓ AL SARS-CoV-2) 

D'acord amb la informació actual disponible del nou coronavirus, generalment es presenta 

un quadre febril benigne similar a la grip, però en certs grups, i com en altres infeccions 

virals, pot donar-se una evolució desfavorable. 
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No existeix una definició específica de col·lecNus parNcularment sensibles, per la qual cosa 

aquesta llista es podria actualitzar a parNr dels comunicats de les autoritats sanitàries. 

Esteu inclosos a dins d'un col·lecNu d'especial vulnerabilitat si presenteu: 

• MalalNa cardiovascular, incloent-hi la hipertensió arterial 

• MalalNa pulmonar crònica 

• DiabeNs 

• Immunodeficiència 

• Tractament acNu contra el càncer 

• Més de seixanta anys 

• Embaràs i/o període de lactància 

• Obesitat mòrbida 

La cobla haurà de: 

• IdenNficar (sempre mantenint la confidencialitat de les dades) treballadors sensibles 

(sense saber detalls sobre la sensibilitat/vulnerabilitat) 

• Prendre totes les mesures per protegir-lo 

• En casos de presència de treballadors d'especial vulnerabilitat, d'acord amb els criteris del 

Ministeri de Sanitat, l'empresa ha d'assegurar la no-exposició al virus: 

• Prenent les mesures prevenNves adequades. 

• En cas de no poder adoptar les mesures oportunes, el treballador s'ha de reubicar, o bé 

s'haurà de recomanar el seu confinament (per no poder desplaçar-se). 

6. ESTUDI I GESTIÓ DE CONTACTES 

En cas de símptomes com tos, febre, dificultats respiratòries o malestar general: 

• Evitar el contacte amb altres persones. 

• Contactar amb el telèfon 061. 
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S'HAN D'INVESTIGAR CASOS DE CONTACTE ESTRETS PER DETERMINAR EL CONFINAMENT O 

NO D'ALTRES TREBALLADORS 

7. DESCRIPCIÓ DELS LLOCS DE TREBALL, ZONES COMUNES I DE DESCANS 

La Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona està composta per 12 membres. 10 instruments de 

vent, 1 instrument de corda i 1 director. 

El local d'assaig, està ubicat a St. Feliu de Llobregat en dependències de l'Ajuntament de la 

mateixa localitat. Per tant tots els plans de conNngència dels locals seran elaborats pel 

mateix ajuntament i validats per la cobla. En el cas d'altres locals d'assaig o d'actuació, 

sempre es demanarà a l'organitzador, propietari, el corresponent pla de conNngència que 

també haurà de ser validat per la cobla. 

8. DESCRIPCIÓ DETALLADA DELS LLOCS I PROCESSOS DE TREBALL 

Està demostrat que els instruments de vent no ofereixen un major risc de transmissió i 

s'equipara a l'emissió normal d'una persona, per tant amb el compliment de la distància de 

seguretat ha d'haver-hi prou per a no exposar a ningú. El contrabaixista, mantenint la 

distància de seguretat tampoc caldrà que opN per cap altra mesura de seguretat, igual que el 

director. 

En les actuacions, la cobla sempre estarà disposada en la mateixa distribució. En dues files a 

1,5m de distància, fila del darrera amb 6 músics a 1m de distància i la fila del davant amb 5 

músics a 1m de distància entre ells. El director estarà just davant de la cobla també 

mantenint la distància de seguretat de 1,5m. 

Tots els músics faran ús exclusiu del seu instrument i quedarà totalment prohibit poder-los 

comparNr. En tot moment es farà responsable del seu instrument i a l'hora de deixar-lo 

després de la pràcNca serà endreçat a l'estoig. També quedarà totalment prohibit comparNr 

d'altre material com aigües o faristols. 
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Les parNtures seran lliurades i recollides per l'arxiver de la cobla i en cap cas els músics 

podran manipular-les. Serà el mateix repertorista qui es cuidi a posteriori d'endreçar el  

material. Tot material que pugui ser contaminat serà destruït, a no ser que sigui material 

original, en aquest cas, serà desinfectat. 

L'única emissió contaminant que pot fer la cobla, són les restes d'aigua que provoquen els 

instruments. Sempre que sigui possible, es duran recipients personals per aquesta recollida, 

aquests recipients seran personals i intransferibles i el mateix músic se'n farà càrrec. En el 

cas que no sigui possible, s'informarà l'organitzador de la contaminació perquè es dugui a 

terme la desinfecció de la zona. 

Els estoigs dels instruments i la roba que s'usi durant l'actuació hauran de ser dipositats en 

cadires o a terra, sempre mantenint la distància de seguretat entre el material individual de 

cada músic. 

No es vendrà cap material de marxandatge, en cap concepte. Només es podrà fer venda en 

línia. 
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9. ANNEXES 
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16 d’abril de 2020 

Recomanacions  
per a l’ús de 
mascaretes 

En quins casos es recomana l’ús de mascareta?  

/ Al entrar als comerços  
i altres espais  on es pugui  
concentrar gent. 

/ Pel carrer, si es tracta de vies molt 
transitades. 

/ Al transport públic, tant 
dins de vehicles com a les 
estacions. 

/ A la feina, quan així ho 
determini l’empresa. 

/ A casa, quan s’estigui en 
situació d’aïllament i quan  
s’hagi de  cuidar i atendre  
una persona malalta. 

Com s’ha de posar i treure la mascareta? 

/ Abans de posar-se-la, cal rentar-se  
les mans i col·locar-se-la de manera que  
cobreixi bé la boca i el nas.  

/ Un cop posada no s’ha  
de tocar i,  si es toca, cal  
rentar-se bé les mans.  

/ A l’hora de treure’s la  
mascareta, cal fer-ho  des de  
la part del darrere 
o les cintes que la subjecten,
sense tocar la part que  
pugui estar contaminada,  
i rentar-se de seguida 
les mans. 

/ Les mesures de prevenció més efectives són la distància 
de seguretat i la higiene de mans freqüent. 
/ Les mascaretes són una mesura de protecció 
complementària, sempre que s’utilitzin correctament. 20
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Per a més informació, consulteu canalsalut.gencat.cat/coronavirus 

/Salut 


	1. ASPECTES GENERALS I OBJECTE
	2. ÀMBIT D’APLICACIÓ
	3. AVALUACIÓ DE RISCOS
	4. MESURES PREVENTIVES
	5. GESTIÓ DELS TREBALLADORS ESPECIALMENT VULNERABLES 0 ESPECIALMENT SENSIBLES A L'EXPOSICIÓ AL SARS-CoV-2)
	6. ESTUDI I GESTIÓ DE CONTACTES
	7. DESCRIPCIÓ DELS LLOCS DE TREBALL, ZONES COMUNES I DE DESCANS
	8. DESCRIPCIÓ DETALLADA DELS LLOCS I PROCESSOS DE TREBALL
	9. ANNEXES

