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PROTOCOL CORONAVIRUS 
(treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Palma) 

 

 
 
 
A. RECOMANACIONS PREVENCIÓ 

 

1. Rentar-se les mans habitualment amb aigua i sabó al lavabo, o de no haver-hi un proper, 
sol·licitar dispensadors de líquid antibacterià. Penjar als banys el cartell d’instruccions per 
rentar-se les mans enllaçat a la següent adreça: 

http://intranet.cort1.pm/portal/PALMA/intranet/intranet_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot
_d4_v1.jsp&contenido=127321&tipo=8&nivel=1400&layout=intranet_contenedor1.jsp&cod
Resi=1 

2. Tossir i/o esternudar tapant-se bé amb la part interior del colze. 

3. Evitar les situacions de "contacte estret amb un cas simptomàtic", mantenint distàncies 
superiors als dos metres (visites / reunions). 

4. Adoptar mesures organitzatives a les unitats que fan atenció al públic per atendre contactes 
simptomàtics destinant un “punt d’atenció” específic per aquests usuaris i mitjançant la 
interposició de distàncies de seguretat de 2 metres com a mesura de protecció. 

5. Rentar-se les mans abans i després de fer ús d’equips de treball col·lectius (ordinadors 
d’aules d’informàtica, vehicles, per exemple) i, si és possible, netejar l’equip abans de fer ús 
del mateix. 

6. Rentar-se les mans en el cas de manipulació de documents o objectes entregats per usuaris 
especialment en casos que siguin simptomàtics. 

 

 

B. SI TENS SÍMPTOMES COM TOS, FEBRE, SENSACIÓ DE FALTA D'AIRE I MALESTAR GENERAL: 

 

Quedar-se a casa, en cas de no haver acudit al centre de treball. Cridar al 061 i seguir les 
instruccions de l’autoritat sanitària. Informar ràpidament a la seva àrea del inici dels símptomes. Si 
es confirma el contagi comunicar-ho al personal sanitari del Servei de Prevenció de Riscos Laborals 
(SPRL) seguint el procediment municipal de comunicació de malalties. La  direcció per comunicar 
símptomes de malaltia és la següent: . 

Personal sanitari de contacte: Doctor José Conrado Sáiz Miguel  

Correu electrònic: jsaizmiguel@aspyprevencion.com 

 

1. En cas de produir-se al centre de treball la situació, contactar amb el 061 i amb el Servei de 
Prevenció i posar-se amb situació d’aïllament, evitant el contacte amb la resta de 
treballadors.  

2. No acudir directament a cap servei d’urgències.  
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C. SI ES PRODUEIX ALGUN CAS SOSPITÓS DE CORONAVIRUS EN EL SEU CENTRE DE TREBALL SI 
HA TINGUT CONTACTE PROPER AMB ALGUN, HA DE COMUNICAR-HO AL PERSONAL SANITARI 
DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS:  

Personal sanitari de contacte: Doctor José Conrado Sáiz Miguel  

Correu electrònic: jsaizmiguel@aspyprevencion.com 

 

 

D. PERSONAL D'AJUDES DOMICILIÀRIES: 

 

1. El personal que hagi d'efectuar ajudes domiciliàries s'ha de dotar pels seus responsables 
funcionals amb els EPIS (Equip de protecció individual) determinats en la seva avaluació de 
lloc de treball per fer front a el risc biològic. 

2. Es recomana que les cites per a ajudes domiciliàries s'efectuïn telefònicament i, en la 
mesura del possible, se suspenguin durant un termini de 14 dies. 

3. Els responsables de les àrees han de comunicar al SPRL el llistat de persones que hagin 
d'efectuar tasques domiciliàries de contactes asimptomàtics o d'exposició a "contactes 
estrets" simptomàtics 

4. El personal que s'hagi sotmès a una exposició a causa d'una tasca efectuada ho comunicarà 
al SPRL i procedirà contactant amb els serveis mèdics de l'061. 

 

 

E. COMUNICACIÓ DE SITUACIONS DE RISC  
 

1. Si considera que el risc es troba present al desenvolupament de les seves tasques ha de 
remetre a l’SPRL la corresponent comunicació de risc emplenant l’imprès que es troba a la 
intranet municipal:  

http://intranet.cort1.pm/portal/PALMA/intranet/intranet_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes
_d4_v1.jsp&codbusqueda=2047&language=ca&codResi=1&codMenuPN=395&codMenu=20
46&layout=intranet_contenedor1.jsp 

2. Si considera que és una persona especialment sensible a aquest risc degut a les seves 
característiques personals o estat biològic conegut, patologies prèvies, medicació, trastorns 
immunitaris o embaràs, ho ha de comunicar també al personal sanitari del Servei de 
Prevenció de Riscos Laborals (SPRL): 

Personal sanitari de contacte: Doctor José Conrado Sáiz Miguel  

Correu electrònic: jsaizmiguel@aspyprevencion.com 

 

 

F. PERSONAL EMPRESES EXTERNES: SI ES PRODUEIX ALGUN CAS SOSPITÓS DE CORONAVIRUS EN 
EL SEU CENTRE DE TREBALL O SI HA TINGUT CONTACTE PROPER AMB ALGUN, HA DE 
COMUNICAR-HO AL PERSONAL DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS  

 
 

+ INFO: http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/portada/ 

mailto:jsaizmiguel@aspyprevencion.com
http://intranet.cort1.pm/portal/PALMA/intranet/intranet_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=2047&language=ca&codResi=1&codMenuPN=395&codMenu=2046&layout=intranet_contenedor1.jsp
http://intranet.cort1.pm/portal/PALMA/intranet/intranet_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=2047&language=ca&codResi=1&codMenuPN=395&codMenu=2046&layout=intranet_contenedor1.jsp
http://intranet.cort1.pm/portal/PALMA/intranet/intranet_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=2047&language=ca&codResi=1&codMenuPN=395&codMenu=2046&layout=intranet_contenedor1.jsp
mailto:jsaizmiguel@aspyprevencion.com
http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/portada/

