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Recomanacions d'actuació davant el 
risc front el coronavirus SARS-cov2 en 
activitats i empreses agràries 
 
 

1.- PLA ESPECÍFIC DE CONTINGÈNCIA 
 
=> Les empreses han d’adoptar, cas que no ho hagin fet ja, un pla de contingència que 
inclogui les mesures organitzatives, tècniques i de formació del s treballadors  que 
assegurin la prevenció i control de la Covid-19. 
  
=> L’agent Covid-19  serà la figura encarregada de controlar i vetllar per la correcta 
implementació i compliment de les mesures incloses i descrites en el Pla específic de 
contingència. 
 
 

2.- MESURES DE CARÀCTER ORGANITZATIU 
 
=> Les empreses i els qui contracten treballadors hauran de disposar d’un Pla 
d’organització de treball (grups, quadrilles,...) . Els treballadors han d’estar 
perfectament identificats, evitant intercanvis entre els diferents grups i quadrilles. 
 
En la mesura del possible els grups i quadrilles de treball estables coincidiran amb els 
grups estables d’allotjament durant la campanya. 
 
=> A cada grup de treball o quadrilla s’assignarà un responsable encarregat de vetllar 
pel compliment de les mesures preventives previstes, en especial les mesures 
d'higiene i les de distanciament social. 
 
=> S’organitzarà l’entrada i sortida al treball de forma esglaonada  per evitar 
aglomeracions i es diferenciaran vies d’entrada i sortida de les instal·lacions. Es 
procurarà adaptar i flexibilitzar els torns i horaris per facilitar aquestes entrades i 
sortides esglaonades al llarg del dia. 
 
=> Per evitar la concurrència i l’aglomeració en zones comuns, s’establiran diferents 
horaris d'ús de menjador, d’àrees de descans, de ve stidors ..., entre els diferents 
grups de treballadors. Es procedirà a la neteja i desinfecció d'aquestes zones després 
de l'ús de cada grup o torn de treball. 
 
=> Es limitaran al màxim les visites externes, empreses o particulars, reduint-les 
només a l'estrictament necessari per a seguir amb la producció, aprovisionament de 
matèries primeres, matèries auxiliars,... 
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3.- MESURES PREVENTIVES PER EMPRESES 
 
Distància 
 
- Es mantindrà el distanciament físic interpersonal d’almenys 1,5 met res . 
- En la realització de les tasques, si no es pot garantir la distància de separació 

d’almenys 1,5 metres entre treballadors, s’implementaran mesures i/o elements de 
separació física  (especialment en les cadenes de manipulació). 

- S’evitaran els hàbits socials que puguin afavorir la transmissió de la malaltia de 
persona a persona com estrènyer la mà, abraçades o qualsevol altre contacte físic. 
 

Higiene 
 
- Els treballadors mantindran una freqüent i adequada higiene de mans  (amb 

aigua i sabó o amb solucions alcohòliques). 
- En els diferents espais, equips i maquinària de treball es disposarà de zones de 

rentat de mans convenientment equipades amb dosificador de sabó i paper 
eixugamans d’un sol ús i/o de dosificadors de gel hidroalcohòlic. 

- Al tossir o esternudar s’haurà de cobrir la boca i el nas amb mocador d'un sol ús i 
tot seguit rebutjar el mocador i fer rentat de mans, o bé tossir a la cara interna de 
colze. 

- S’evitarà compartir aliments i begudes, estris usats per menjar i beure i objectes 
d’ús personal. 

- Es reforçarà la neteja i desinfecció de les  instal·lacions amb especial atenció a les 
superfícies que puguin ser susceptibles d'afavorir la transmissió.  

- S’higienitzaran freqüentment els equips i eines d'ús comú. 
- Es col·locaran infografies sobre la higiene de mans i mesures sobre la prevenció 

del contagi per vies respiratòries en llocs visibles del centre de treball. 
 

Mascareta 
 
- L’ús de la mascareta és obligatori . 
- A l’inici de la jornada es dotarà a cada treballador de mascareta, que caldrà canviar 

per pèrdua d’eficàcia, ruptura, etc., tantes vegades com sigui necessari. Els 
residus procedents d’ús d’EPIs seran dipositats en els contenidors de rebuig. 

 
Ventilació 
 
- Es ventilaran, sempre que sigui possible, de manera contínua  les instal·lacions 

mitjançant l’obertura de finestres i portes. 
- Es recomana reforçar la neteja dels filtres d’aire  i augmentar el nivell de 

ventilació dels sistemes de climatització per garantir una correcta renovació de 
l’aire. 
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4.- MESURES PREVENTIVES EN EL TRANSPORT DE TREBALLA DORS 
 
=> L’ús de la mascareta és obligatori . Els usuaris del transport s'han d'abstenir 
d'activitats que comportin treure's la mascareta, com menjar. 
 
=> L’ocupació dels vehicles s’ha d’esponjar el màxim possible per tal d’augmentar la 
distància interpersonal . 
 
=> Les superfícies del vehicle de més contacte s’han de netejar i desinfectar 
freqüentment. 
 
=> S’ha de garantir una correcta ventilació  del vehicle mitjançant l’obertura de les 
finestres. 
 
=> Es recomana que s'adopti una estratègia de desplaçaments de grups de treball o 
convivència estables. 
  
=> En el cas del transport en vehicles de fins a nou places inclòs el conductor, prestat 
a l'empara de llicències de taxi i d'autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor, 
es poden ocupar totes les places disponibles llevat de la del costat del conductor, que 
ha de quedar lliure en tot cas, i amb el límit màxim de sis persones inclòs el conductor. 
 
 

5.- MESURES PREVENTIVES PER ALLOTJAMENTS COL·LECTIU S 
 
Amb caràcter general 
 
=> És recomanable que els allotjaments col·lectius i albergs disposin de la figura d’un 
agent Covid-19  que vetlli pel compliment de les mesures de prevenció primàries. 
 
=> Es recomana reservar un espai de triatge per a casos sospitosos i disposar 
d’estratègies d’organització dels espais per facilitar l’aïllament i quarantena i per 
sectoritzar casos confirmats i contactes estrets . 
 
=> Les persones que comparteixin dormitori seran considerats convivents i s’intentarà 
assignar les zones comuns com menjadors, serveis higiènics, zones de descans, etc. 
a convivents d’un mateix dormitori. En cas que no sigui possible s’establiran torns per 
al seu ús. 
 
Distància 
 
=> Es procurarà evitar la sobreocupació  dels allotjaments tenint en compte les 
mesures de distanciament. 
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=> Els usuaris hauran de respectar la distància mínima interpersonal d’1,5 metres  
amb convivents d’altres dormitoris. 
 
=> Es restringiran totes les visites als allotjaments, a no ser que siguin estrictament 
necessàries. 
 
Higiene 
 
=> Els residents mantindran una freqüent i adequada higiene de mans  i no es 
compartiran estris d’higiene d’ús personal. 
 
=> S’intentarà que la vaixella sigui pròpia de cada unitat de convivència. En el cas que 
diferents unitats de convivència hagin de compartir vaixella, aquesta s’haurà de netejar 
i desinfectar correctament. 
 
=> S’haurà de garantir una correcta neteja i desinfecció de totes les instal·lacions, 
especialment dels espais comuns després de la seva utilització, així com de les 
superfícies de més contacte. 
 
Mascareta 
 
=> El seu ús és obligatori  tant en els trànsits com en les zones comuns amb 
convivents d’altres dormitoris. 
 
Ventilació 
 
=> Els habitatges han de disposar de ventilació directa o forçada a l’exterior . 
S’haurà de ventilar permanentment o el màxim d’hores possibles, abans, durant i 
després de l’ocupació dels espais. 
 
 

6.- RECOMANACIONS I PREVISIONS EN L’ÀMBIT MUNICIPAL  
 
Cens de població sobrevinguda 
 
Cada ajuntament ha de conèixer la previsió del cens de la població sobrevinguda per 
la campanya de la fruita que s’allotja en el seu municipi. Aquest cens ha d’incloure la 
identificació de la persona : nom/cognoms, telèfon de contacte i adreça, una 
informació que haurà d’estar permanentment  actualitzada . 
 
Habitatges i allotjaments 
 
Els ajuntaments, en l’àmbit de les seves competències, han de vetllar per evitar la 
sobreocupació  dels habitatges o allotjaments i es recomana que, per quan sigui 
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necessari, es tinguin previsions d’allotjaments alternatius , amb la col·laboració de 
l’Administració de la Generalitat. Es recomana que es prioritzi l’ús dels albergs i 
habitatges a disposició dels ajuntaments per afavorir aquests objectius, sense perjudici 
de disposar d’un espai de triatge i d’estratègies d’organització eventualment 
destinades a atendre l’aïllament de persones, per si fos imprescindible. 
 
Relació amb el sistema sanitari  
 
Cada ajuntament ha de signar, si no s’ha fet ja, el Conveni de cooperació  
interadministrativa amb el Departament de Salut , per a la coordinació dels seus 
serveis públics en la gestió de la crisi sanitària i social provocada per la COVID-19 en 
un context de control dels rebrots de la malaltia. 
 
Equip d’intervenció comunitària  
 
Es crearà l’equip d’intervenció comunitària per tal de dur a terme les accions i mesures 
necessàries per afrontar la gestió de la crisi sanitària i social  provocada per la 
COVID-19 en el context de la campanya de la fruita.  
 
Els serveis socials municipals municipals i/o comarcals, la Secretaria de Salut Pública i 
els equips d’atenció primària i/o la Regió Sanitària  de Lleida, altres administracions i 
departaments implicats en la campanya de la fruita, posaran a disposició els membres 
participants de l’equip tècnic, que treballaran de manera coordinada. 
 
Espai de triatge 
 
Els ajuntaments han d’habilitar un espai de triatge per aquelles persones 
considerades casos sospitosos que no en disposin al  seu allotjament per aïllar-
se. La persona romandrà en aquest espai fins que disposi del resultat de la prova PCR 
o TAR. Si la prova resulta positiva la persona haurà de mantenir l’aïllament. Quan per 
motius justificats la persona no pugui realitzar l’aïllament en el domicili on s’allotja 
s’activarà el circuit de vulnerabilitat , que permetrà que la persona pugui realitzar 
l’aïllament correctament en algun dels espais d’aïllament predeterminats pels 
departament de Treball, Afers Socials i Famílies i de Salut. 
 
 

7.- ACTUACIÓ DAVANT DE SÍMPTOMES DE COVID-19 
 
=> Les persones que presenten símptomes  compatibles amb la Covid-19 es 
consideren casos sospitosos . Si una persona presenta febre, tos, dificultat per 
respirar, malestar general, diarrees o vòmits ha de contactar immediatament amb el 
seu equip d’atenció primària i mantenir el compromís amb les mesures d’higiene, 
protecció i aïllament. Fora de l’horari del centre d’atenció primària s’ha de contactar 
amb el 061. 
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=> És important donar-se d’alta al servei La Meva Salut , un espai personal de salut 
digital que permet a la ciutadania de Catalunya relacionar-se de manera no presencial 
amb el Sistema de Salut de Catalunya. Aquest espai facilita als seus usuaris la 
consulta d’informes clínics, diagnòstics i resultats d’anàlisis clíniques i proves que 
formen part de la seva història clínica. 
 
Es pot accedir a l’espai personal de salut digital des de www.lamevasalut.gencat.cat o 
també descarregant l’app La Meva Salut. 
 
Per accedir a La Meva Salut és necessari tenir 16 anys o més, tenir targeta sanitària 
individual i haver-se donat d’alta i crear-se una contrasenya personal o disposar d’un 
certificat digital. 
 
 
 
Lleida, 23 de març de 2021 


