MESURES DE PREVENCIÓ DAVANT L’EXPOSICIÓ AL COVID-19
En relació a diversos dubtes plantejats arran les mesures de prevenció
adoptades enfront de l'exposició al coronavirus, es COMUNICA el següent:

- L’INVASSAT ha emès el document de mesures preventives a adoptar als
centres de treball dependents de la Generalitat, del qual s’adjunta còpia
de les mesures vigents fins a data de hui.
Les actualitzacions del document es poden consultar al següent enllaç:
http://prevencio.gva.es/va/fp-mesures-de-prevencio-en-l-ambit-laboraldavant-el-nou-coronavirus-covid-19
Ministeri de Sanitat:
Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals
enfront de l'exposició al nou coronavirus (SARS-COV-2) 11.03.2020
Taula 1. Escenaris de risc d'exposició al coronavirus SARS CoV-2 en
l'entorn laboral

- Al mateix document del l'IVASSAT es recomanen adoptar mesures
preventives especials relatives a:

1. Llocs d’atenció directa a l’usuari i llocs administratius: sobre higiene
de mans, en cas d’esternudar i/o tossir, cobrir-se la boca i nas amb un
mocador d’un sol ús o sobre el colze flexionat i evitar tocar-se, així
com mesures organitzatives reforçant les tasques de neteja i
desinfecció i assegurant la corresponent distància de seguretat
mínima entre el personal.

2. Actuacions a nivell de prevenció i protecció de nivell col·lectiu sobre
neteja i ventilació de les instal·lacions.

Per correus d'11 i 12 de març, en relació a la NOTA INFORMATIVA de la direcció
general de Funció Pública amb motiu del COVID-19, es comunica al personal
empleat públic l'enllaç on figura la informació publicada per l'IVASSAT, amb les
recomanacions que el personal haurà de seguir davant la malaltia del
coronavirus. Així mateix, es reitera que les indicacions contingudes en el mateix
son objecte de permanent actualització.
Amb caràcter previ a l'emissió de la Resolució de la Consellera de Justícia,
Interior i Administració Pública, la Sotssecretaria va comunicar als Subdirectors
Generals i, si escau, al propi personal que, en funció de les seues
característiques personals o estat conegut, a causa de patologies prèvies, que
pogueren ser considerats especialment sensibles o vulnerable al COVID-19, que
amb caràcter preventiu s'acolliren a la modalitat no presencial de treball,
quedant exempts de l'assistència presencial.
Prenent com a referència el document inicial (i les seues actualitzacions) remès
per la Direcció General de l'INVASSAT, per aquesta SOTSSECRETÀRIA s'han
implantat les següents MESURES:
1. Mesures individuals.
a) El centre disposa dels mitjans perquè el personal empleat públic puga
realitzar una adequada higiene de mans amb aigua i sabó, disposant de
mitjans d'assecat d'un sol ús, tal com assenyala l'INVASSAT en les seues
recomanacions, i queda garantit el seu subministrament als lavabos de
l’edifici per part de l’empresa de neteja.
b) Encara que l'INVASSAT assenyala que en els llocs de treball on es veja
dificultada aquesta higiene es facilitaran dispensadors amb preparats de
base alcohòlica, es va sol·licitar a la Conselleria de Sanitat Universal I
Salut Pública l’enviament d’envasos i dispensadors d’hidrogel en número
suficient, tant per a la seu central com per a les oficines PROP.
c) Pel que fa a l’ús d’equips de protecció individual (EPIs, entre els quals
es troben les mascaretes), aquestos són d’ús tal i com assenyala
l’INVASSAT en els llocs d’atenció socio-sanitària. A dia de hui l’INVASST
no recomana el seu ús a l’àmbit purament administratiu.
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d) S'han col·locat cartells informatius sobre higiene de mans en l'entrada
de la seu de la conselleria.
2. Mesures organitzatives
2.1. Neteja i desinfecció.
a) D’acord amb les primeres recomanacions emeses des de l’INVASSAT,
es va reforçar en un primer lloc la neteja les zones d’atenció directa al
públic I elements comuns d’accés a l’edifici (barandilles, polsadors
d'ascensors, lavabos, etc). Eixos llocs, en el cas de la nostra sede, es
localitzen a la planta baixa a les zones de registre, oficina PROP, un lloc
de personal subaltern i el de personal de vigilància.
Així mateix, s'ha incrementat la freqüència de neteja i desinfecció en
taules de treball, teclats i pantalles d'ordinadors, telèfons, pantalles
tàctils, etc.
No obstant, davant l’última actualització del document s’ha requerit a
l’empresa de neteja que reforce les tasques segons el recomanat per
l’INVASSAT amb els productes de neteja recomanats.
b) Des de la declaració de l’estat d’alarma s’ha suspès l’atenció al públic
des del passat 16 de març, per la qual cosa únicament ha romàs als seus
llocs el personal administratiu imprescindible (en torns per a garantir
l’espai necessari de distància entre el personal treballador), així com el
personal d’empreses que presten serveis necessaris per al funcionament
de l'edifici en condicions de seguretat: vigilància, neteja i aquelles
tasques necessàries i imprescindibles de manteniment de l’edifici.
c) Entre les tasques de manteniment s’ha procedit a revisar conductes de
ventilació.
A més, s'han reforçat les mesures de ventilació natural, principalment
durant els períodes de no ocupació del personal, principi i final de la
jornada de treball.
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2.2.Distància.
Les dimensions del nostre de treball permet que els empleats públics
facen el seu treball sense riscos per a la seua seguretat i salut i en
condicions ergonòmiques acceptables, tal com s'estableix en el RD
486/97, de llocs de treball, en el seu Annex I A.2. Extrem que va ser
confirmat pel Servei de prevenció de riscos propis de la Generalitat, amb
motiu del trasllat dels llocs de treball en la seu de la Conselleria.
No obstant això, per instrucció d'aquesta Sotssecretària de 16 de març,
posteriorment modificada, s'han adoptat mesures dirigides a protegir
la salut dels empleats públics com la modalitat de treball no presencial,
torns de treball i flexibilitat, entre altres.
Així mateix es van suspendre les reunions en el treball, cursos i altres
activitats formatives.
S'ha sol·licitat assessorament al Servei de Prevenció propi de la Generalitat,
sobre el qüestionari d'autoavaluació que, amb l'objectiu de facilitar l'exercici de
la modalitat de treball a distància, s'ha establit amb caràcter excepcional, per a
entendre complida l'obligació d'efectuar l'avaluació de riscos, en els termes
previstos en l'article 16 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de
Riscos Laborals, d'acord amb el Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de
mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social
del COVID-19.
Les mesures adoptades es comunicaran al Comitè de Seguretat i Salut.
Es RECORDA:
1. LA HIGIENE DE MANS és la mesura principal de prevenció i control de la
infecció.
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/161741679/SPRL_DI
PRL_01+HIGIENE+DE+LAS+MANOS.pdf/e298b334-590b-42fa-be14f783cd79f4e4
Aquesta neteja es recomana després d'establir contacte amb altres
persones o objectes manipulats per aquestes i abans de portar les mans
a la cara (nas, boca, ulls).
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2. De forma genèrica, quan s'establisca contacte interpersonal, es recomana
establir
una
mínima
distància
de
seguretat
d'1
metre.
3. S'evitarà la utilització d'ascensors per més d'una persona.
4. Cal no oblidar la necessitat de no farcit de botelles d'aigua en les fonts
dispensadores quan no s'utilitzen gots per a la ingesta d'aquesta. Es procedirà a
col·locar un cartell en cada dispensador.

Agraïm la col·laboració i comprensió de tots els companys.
Estem a la vostra disposició per a qualsevol consulta o suggeriment que
millore la protecció de la nostra salut.
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