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RECOMANACIONS D'ACTUACIÓ DAVANT EL RISC
FRONT CORONAVIRUS SARS-Cov2 EN ACTIVITATS I
EMPRESES AGRÀRIES

Delegació Territorial del Govern a Lleida
Comissió de Coordinació
de la Campanya Agrària 2021

AVIS IMPORTANT: Aquest document està en revisió permanent en funció de l’evolució i nova informació de la malaltia
(COVID-19) de què es disposi.
Aquest document no modifica ni substitueix cap norma vigent.
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1. INTRODUCCIÓ

En el context de pandèmia i d’emergència sanitària i social per la COVID-19, cal garantir la
deguda protecció de la salut de tota la població, tant de la que resideix de manera habitual als
municipis com la que ho fa de manera temporal durant les campanyes agràries, particularment
la relacionada amb la fruita.
També correspon garantir la protecció de la salut de totes les persones que intervenen en el
sistema de producció, manipulació i transport de la matèria primera i elaborada des de la finca
a la agroindústria. En aquest sentit es recomana especialment que es triguin en compte les
previsions normatives en matèria laboral, singularment la Llei 31/1995 de 8 de novembre de
prevenció de riscos laborals.
La primera de les mesures per fer possible a l’ensems la protecció de la salut i la recollida,
producció i expedició dels productes agraris és la prevenció en tots els àmbits de l’activitat. En
aquest sentit, és important destacar-ne tres on serà molt importat mantenir les mesures
preventives primàries de distància, higiene de mans, mascareta i ventilació dels espais. Per una
banda, les empreses del camp i les centrals hortofrutícoles, per un altra banda, els allotjaments
i el transport i, finalment, la via pública i la interacció social que es pugui dur a terme.
Els ajuntaments i les administracions locals, en general, tenen un paper rellevant com a garants
de la convivència i la protecció de la salut en el seu corresponent terme municipal. Els municipis
són i han de seguir essent espais segurs. Com a recomanació, es presenta la idea de tenir equips
d’intervenció comunitària definits i agents de salut comunitària. Els Ajuntaments han de ser
coneixedors en tot moment de la situació epidemiològica i assistencial existent en el seu
municipi i han de vetllar, amb el conjunt del sistema sanitari i l’administració de la Generalitat
de Catalunya, per preservar i protegir la salut de les persones que hi viuen, incorporant els
recursos que siguin necessaris i possibles.
A les empreses agràries i agroalimentàries els hi correspon implantar les mesures de prevenció
primària per evitar el contagi i propagació de la COVID-19 dels treballadors, i així ho fan amb
normalitat. El lloc de treball és i ha de seguir essent un lloc segur. Els serveis de prevenció de
riscos tenen un paper essencial amb l’objectiu d’evitar contagis i ajudar a controlar, arribat el
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cas, la transmissió de la malaltia i, a més, en la cooperació amb les autoritats sanitàries i serveis
de salut pública, amatents a contribuir-hi. Com a recomanació es presenta en aquest document
la possibilitat de disposar d’un Pla de contingència que permeti impedir i, si escau, minimitzar la
transmissió del virus SARS-CoV-2 dins de les empreses i la incorporació de la figura d’un agent
COVID-19.
Els mitjans de transport utilitzats per fer els desplaçaments al centre de treball també han de
ser un lloc segur on s’eviti el contagi i la transmissió de la COVID-19, la qual cosa requereix que
es prenguin mesures de prevenció. El transport és i ha de seguir essent un lloc segur.
L’allotjament de les persones treballadores han de reunir els requisits legalment establerts i les
condicions fixades en el conveni col·lectiu. En els allotjaments on el titular és l’empresa o
l’ajuntament es recomana que mitjançant la figura d’un agent COVID-19 es vetlli pel compliment
de les mesures de prevenció, vetllant per evitar la sobre-ocupació oferint alternatives
d’allotjament sempre que sigui possible. L’allotjament també ha de ser un lloc segur.
Bo i insistint que el principal ha de ser prevenir la infecció per COVID-19 amb mesures primàries,
la realització de cribratges per coadjuvar a la protecció de la salut s’incorpora a aquestes
recomanacions, en el seus principis generals, atès que ha de ser objecte d’una formulació
específica atenent en tot moment l’evolució de la pandèmia en els diferents àmbits, cosa avui
difícil d’anticipar en aquests moments. Es proposa tenir una primera foto inicial general on i
quan sigui possible i aquells altres cribratges necessaris posteriors per conèixer l’evolució de la
pandèmia, amb la col·laboració de tots els sectors, empreses agràries singularment.
Semblantment, cal referir-se a la vacunació que, sens dubte, anirà progressant a mesura que el
flux de vacunes augmenti i se’n garanteixi la continuïtat plena. Cal palesar, per tant, la
impossibilitat de fixar en aquests moments una estratègia definitiva de vacunació per a tota la
campanya agrària. Això no obstant, sí que és possible de fixar-ne els criteris orientadors, que
tingui en compte la realitat territorial i la seva dinàmica poblacional, així com l’experiència
viscuda que han d’informar-los.
És conegut que entre mitjans de juny i finals d’agost de 2020, la Regió Sanitària de Lleida va patir
un creixement fort i sobtat de la pandèmia COVID-19, fins arribar a un Índex de Rebrot de la
Regió Sanitària proper a 1000, amb altes taxes de transmissió, que va complicar enormement
el funcionament dels serveis sanitaris--atenció primària i hospitals— i socials i va comportar
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haver de decretar el confinament perimetral del Segrià, i posteriorment, la Noguera, amb
conseqüències molt sensibles sobre el conjunt de la població i, cal recordar-ho, el sector agrari.
També va ser significatiu l’impacte sobre la percepció interna i externa de les comarques
lleidatanes. Cap altre territori català no va haver de patir una onada epidèmica en el període
juliol-agost.
El sector agrari té un pes enorme en tots els àmbits de les comarques fruiteres, especialment el
Segrià, amb un lloc destacat dels municipis del Baix Segre—per on s’inicia la campanya. Es pot
dir que gairebé la totalitat de la població—quan no, una bona part—d’alguns municipis està
d’una manera o altra involucrada en la campanya, sigui quin sigui la seva ocupació principal.
Més encara si s’afegeix el fet que són alguns milers les persones que s’hi incorporen procedent
de comarques veïnes i d’arreu. A més, paga la pena subratllar que el sector agrari té una funció
essencial per a la societat perquè garanteix la producció d’aliments.
És per això que ha de ser considerat del tot raonable prendre en consideració una estratègia
territorial que abasti la totalitat de la població de les comarques agràries lleidatanes, i, per tant,
també pagesos, treballadors del camp, empleats de centrals agràries, però no només,
compassada amb l’evolució de la producció, i que prioritzi inicialment la població més
vulnerable, atenent la seva edat o les condicions personals que poden agreujar el seu estat de
salut, de contreure la COVID. Això es tradueix inicialment, en ubicar al Baix Segre i a Lleida
sengles punts de vacunació que la impulsin, que s’aniran ampliant conforme avanci la
disponibilitat de vacunes i evolucioni la campanya agrària a Ponent.

Durant les properes propers setmanes, l’estratègia de la vacunació anirà, per tant, avançant i
se’n donarà compte amb continuïtat en el si de la Comissió de Coordinació de la Campanya
Agrària.

Aquest document se centra en recollir les recomanacions per als diferents àmbits implicats amb
la finalitat de treballar per un mateix objectiu, reduir al màxim de l’impacte de la COVID-19 a la
població durant la campanya agrària de la fruita 2021, per preservar la vida i la salut de tothom.

2. EDUCACIÓ SANITÀRIA
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Les mesures de prevenció primària per fer front a la transmissió del SARS-COV-2 han de donarse a conèixer a la població per tal de que es portin a terme de forma sistemàtica a tant a nivell
laboral com a nivell comunitari i permetin l’adquisició de comportaments que redueixin el risc
de transmissió.
Tots els actors de la campanya de la fruita i cadascun des del seu àmbit i grau de
responsabilitat són clau per a fomentar l’educació sanitària per fer front la COVID-19. En
aquest aspecte, les accions són diverses i es desenvolupen des de les pròpies empreses,
associacions empresarials, sindicats agraris, el món local, altres institucions i entitats i els
departaments del Govern implicats, sempre seguint les recomanacions del Departament de
Salut.

3. RECOMANACIONS PER EMPRESES
3.1. SERVEIS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Els Serveis de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL), que tenen un paper essencial en benefici dels
treballadors i treballadores, disposen de les indicacions del Servei de Coordinació d’Actuacions
de Salut Laboral (SCASL), de la Sub-direcció General de Promoció de la Salut de la Secretaria de
Salut Pública, i les atenen tenint en compte l’assessorament que donen les Unitats de Salut
Laboral (USL) distribuïdes pel territori. Vegi’s Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de
prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de COVID-19.
Totes les empreses disposen, o n’hauran de disposar, d’un Pla específic de contingència a
l’avaluació de riscos davant el SARS-CoV-2. En aquest pla hi participa el titular de l’empresa o la
persona designada, el personal del SPRL i són consultats i informats els representants dels
treballadors o qualsevol persona que es consideri d’interès per les característiques del territori
o explotació.
El Pla de contingència es realitza en base a les característiques pròpies de cada empresa i acord
amb la informació recollida mitjançant l’avaluació de riscos d’exposició específica i amb
consonància amb la informació aportada per les autoritats sanitàries.
S’ha de preveure, si no està ja previst, l’existència dels materials necessaris per executar i
desenvolupar adequadament el pla, així com establir els medis de coordinació i cooperació amb
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tots els actors implicats (responsables d’allotjaments comuns, administracions locals, Empreses
de Treball Temporal i altres grups d’interès).
Es important establir canals ràpids d’intercanvi d’informació amb les autoritats sanitàries i els
agents interessats legítimament per facilitar l’adopció de les mesures establertes en el cas
d’aparició de la malaltia en l’entorn laboral.

3.2. PLA ESPECÍFIC DE CONTINGÈNCIA
Les empreses han d’adoptar, cas que no l’hagin ja adoptat, com és habitual, un pla de
contingència que inclogui les mesures organitzatives, tècniques i de formació dels treballadors
que assegurin la prevenció i control de la COVID-19 en tots els processos inherents a l’activitat
agrícola, d’acord a les característiques pròpies de l’explotació i dels diversos perfils laborals i
activitats que s’hi realitzin.
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 és l’agent COVID-19. Aquest agent
cooperarà en tot moment amb el servei de prevenció de riscos de l’empresa, les autoritats
sanitàries, administracions locals, empreses de contractació de treballs temporals,
subcontractes i altres grups d’interès per establir canals ràpids d’intercanvi de la informació.

3.3. FORMACIÓ I INFORMACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES
La formació i informació són dos aspectes fonamentals per poder adoptar i implantar
correctament les mesures organitzatives i higièniques preventives front la malaltia.
L’agent COVID-19 rebrà els recursos informatius i formatius necessaris per poder desenvolupar
correctament les seves funcions.
Tot el personal haurà d’estar informat i format sobre la malaltia, les vies de transmissió del virus
i, especialment, en les mesures preventives primàries dins i fora de l’àmbit laboral.
S’ha de garantir que, abans de la seva incorporació al seu lloc de treball, tot el personal conti
amb la informació i formació actualitzada de totes les mesures específiques que s’implantin a
l’empresa i una relació de símptomes a vigilar així com el circuit a seguir en cas de presentar-ne
algun.
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S’establiran canals de comunicació que transmetin missatges fàcilment comprensibles i
culturalment adaptats (idioma) on es recullin les mesures de prevenció i el circuit a seguir davant
l’aparició de símptomes.
En aquesta línia es potenciarà la utilització de cartells, senyalització, tríptics i documentació que
fomentin les mesures d’higiene i prevenció. Aquests es col·locaran en llocs visibles com accessos,
lavabos, vestuaris, menjadors i zones comuns. Els cartells amb imatges poden facilitar la
comprensió del missatge, al igual que la documentació en diferents idiomes, de manera que
s’asseguri que tots els missatges siguin entesos per tots els treballadors.
Els serveis de Salut poden facilitar assessorament i materials amb aquestes finalitats.

3.4. MESURES DE CARÀCTER ORGANITZATIU
El responsable de l’explotació o l’empresa ha d’organitzar la feina de tal manera que s'evitin les
aglomeracions i el contacte entre els treballadors.
Per tal d'evitar possibles contagis, en general, cal vetllar per:
-

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 de lo 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 vestidors,... entre els diferents grups de
treballadors, havent de procedir a la neteja i desinfecció d'aquestes zones després de l'ús
de cada grup o torn de treball.
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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,...

3.5. MESURES PREVENTIVES PRIMÀRIES
En primer lloc, cal tenir present que, qualsevol persona que presenti simptomatologia
compatible amb la COVID-19 no podrà accedir a les instal·lacions o haurà d’abandonar-les i
contactar immediatament amb el seu equip d’atenció primària per a la seva valoració mèdica.
Qualsevol persona que hagi estat contacte estret (convivents, familiars i persones que hagin
estat en el mateix lloc que un cas confirmat a una distància inferior a 2 metres i durant un temps
superior a 15 minuts, sense mesures de protecció) tampoc podrà accedir a les instal·lacions o
haurà d’abandonar-les i contactar immediatament amb el seu equip d’atenció primària per a
la valoració de l’exposició.
D’altra banda, la figura que vetllarà per la implementació i supervisió del compliment de les
mesures de prevenció primàries descrites en el Pla específic de contingència i adoptades per
l’empresa serà l’agent COVID-19.
En particular, es destaquen les següents mesures:
Distància
-

Es mantindrà el distanciament físic interpersonal d’almenys 1,5 metres.

-

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, petons o qualsevol contacte físic.

Higiene
-

Els treballadors mantindran una freqüent i adequada higiene de mans (preferentment amb
aigua i sabó durant 40 segons o amb solucions alcohòliques durat 20 segons).
El rentat de mans s’haurà de realitzar després del contacte directe amb persones, amb
superfícies de més contacte i abans i després de beure, menjar i fumar.
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En les diferents zones i equips de treball (explotacions agrícoles, menjadors de camp,
lavabos, plataformes de recol·lecció, màquines de plantació, etc.), 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.

-

Es procurarà no tocar-se els ulls, nas i boca.

-

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.

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,... i tantes vegades com sigui necessari.
Els residus procedents d’ús d’EPIs seran dipositats en els contenidors de rebuig.

Ventilació
-

La ventilació és clau per evitar la concentració del virus en l’aire i minimitzar el risc de contagi
de la COVID-19.
Es ventilaran, sempre que sigui possible, de manera continua les instal·lacions (magatzem,
oficines, vestuaris, menjadors, WC,...) mitjançant l’obertura de finestres i portes.
Es recomanable 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.

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, especialment en els lavabos, vestuaris,
menjadors i zones comuns de descans.

4. RECOMANACIONS EN EL TRASNPORT DE TREBALLADORS
En el transport en cotxes, furgonetes i autobusos, tant públics com privats, s’ha de tenir en
compte que:
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-

L’ús de la mascareta és obligatori.

-

La 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.

-

A més d’adoptar les mesures essencials de distanciament, higiene i protecció a través de
mascareta, es recomana que s'adopti una estratègia de desplaçaments de grups de treball
o convivència estables.

-

Els usuaris del transport públic s'han d'abstenir d'activitats que comportin treure's la
mascareta, com menjar.

-

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. RECOMANACIONS PER ALLOTJAMENTS
Es vetllarà perquè els allotjaments siguin llocs segurs. En els allotjaments col·lectius, albergs, es
recomana que, mitjançant la figura d’un agent COVID-19, es 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
Tots els allotjaments hauran de tenir com a mínim connexió a la xarxa d’aigua potable, a la xarxa
elèctrica i a la xarxa de sanejament d’aigües residuals. Els habitatges hauran de disposar de
serveis higiènics amb WC, dutxa, pica rentamans convenientment equipada, aigua freda i
calenta, cuina, safareig/rentadora, tovalloles i roba de llit d’ús individual.
Abans de la utilització de l’allotjament s’haurà de realitzar un anàlisis detallat de les
infraestructures i característiques de l’habitatge (habitacions, accessos, zones comuns,...) per a
l’adopció de mesures i valorant la possibilitat de dividir i diferenciar els residents coincidint amb
els grups de treball.

11

Recomanacions per a la Campanya Agrària 2021

Dimarts 20 d’abril de 2021

Les persones que comparteixin dormitori seran considerats convivents i s’intentarà assignar les
zones comuns com menjadors, serveis higiènics, zones de descans,... a convivents d’un mateix
dormitori. En cas que no sigui possible s’establiran torns per al seu ús.
S’informarà als residents sobre les mesures preventives primàries (distància, higiene, mascareta
i ventilació) que s’han de seguir en l’allotjament i es col·locaran cartells informatius en l’idioma
propi dels residents.
Distància
-

Es procurarà evitar la sobre-ocupació dels allotjaments tenint en compte les mesures de
distanciament.

-

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 sigui estrictament necessari.

Higiene
-

Els residents mantindran una freqüent i adequada higiene de mans (preferentment amb
aigua i sabó durant 40 segons o amb solucions alcohòliques durat 20 segons).
El rentat de mans s’haurà de realitzar després del contacte directe amb persones, amb
superfícies de més contacte i abans i després de beure, menjar i fumar.

-

S’ha de garantir la provisió de sabó, paper eixugamans i solucions desinfectants en banys i
zones comuns.

-

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
-

Tant en els trànsits com en les zones comuns amb convivents d’altres dormitoris és
obligatori l’ús de la mascareta.

Ventilació
-

Els habitatges han de disposar de ventilació directa o forçada a l’exterior.
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S’haurà de ventilar permanentment o el màxim d’hores possibles. Ventilant, abans, durant
i després de l’ocupació dels espais.
Per tal d’aconseguir una correcta renovació de l’aire d’aquests espais amb aire procedent
de l’exterior, es ventilarà de forma natural mitjançant l’obertura de finestres i portes.
Els espais on els residents s’hagin de treure la mascareta, s’ha de garantir la màxima
ventilació.

6. RECOMANACIONS I PREVISIONS EN ÀMBIT MUNICIPAL
Per tal de dur a terme l’acompliment de protegir la salut comunitària en el municipi durant la
campanya de la fruita es recomana incidir en els següents aspectes:
Cens 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. Aquesta informació haurà d’estar
permanentment actualitzada. Així mateix, vetllarà fins on sigui materialment possible per evitar
la sobre-ocupació d’habitatges particulars, amb adopció d’aquelles mesures que tingui a l’abast
i oferint alternatives d’allotjament sempre que sigui possible.
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 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 els objectius assenyalats, 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.
Prevenció ciutadana
Es recomana que els ajuntaments dimensionin el personal efectiu per fer complir les mesures,
normes i recomanacions establertes per a la ciutadania en relació amb la COVID-19 mitjançant:
agents municipals, agents cívics, seguretat privada, mediadors comunitaris,...
Relació amb el sector econòmic fructícola
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Cada ajuntament ha d’establir les relacions adients amb els qui contracten persones per
treballar a explotacions o centrals ubicades en el seu terme municipal, per tal de fer front a
qualsevol incidència en relació a la COVID-19, als efectes de contribuir a la salut pública.
Relació amb el sistema sanitari
Cada ajuntament ha de signar, si no s’ha fet ja, el Conveni de cooperació interadministrativa
entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que actua a través de la seva
Secretaria de Salut Pública i del Servei Català de la Salut, i l'Ajuntament, 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.
S’ha de crear la Comissió de seguiment d’aquest Conveni. La seva funció és la de vetllar pel
compliment dels seus objectius i establir de manera coordinada les mesures acordades entre els
membres de la comissió sota la prioritat compartida de frenar els contagis i limitar-ne la
incidència social i territorial. Aquesta comissió estarà formada per una persona representant per
cadascuna de les institucions que subscriuen el Conveni (una pel Departament de Salut, una pel
CatSalut i una per l’Ajuntament) i comptarà amb la participació dels serveis tècnics que estimi
necessaris.
Es crearà l’equip d’intervenció comunitària, aquest equip de treball tècnic és indispensable 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 municipals, els serveis socials municipals i/o comarcals, la Secretaria de Salut Pública
i en 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 i aquests hauran de treballar de manera coordinada.

Espais de triatge
Els ajuntaments han de disposar d’un espai de triatge per aquelles persones considerades casos
sospitosos que no disposin d’un espai 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
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vulnerabilitat. Aquest circuit permetrà que la persona pugui realitzar l’aïllament correctament
en algun dels espais d’aïllament predeterminats pel Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i el Departament de Salut.

7. ACTUACIÓ DAVANT SÍMPTOMES
La detecció precoç i el seguiment dels casos positius i dels seus contactes és clau per mantenir
el control de l’epidèmia.
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.
És important donar-se d’alta a l’espai La Meva Salut.
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

-

Haver-se donat d’alta i crear-se una contrasenya personal o disposar d’un certificat digital

La Meva Salut és 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.
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.

8. CRIBRATGES
Els cribratges en població general o en grups seleccionats amb prevalences altes de la infecció
poden ajudar a detectar població infectada asimptomàtica. L’impacte d’aquests cribratges per
a reduir la transmissió és limitada però en determinats contexts de risc poden ser un
complement a les mesures de prevenció primària, la detecció de casos i la quarantena de
contactes que serien les mesures prioritàries.

15

Recomanacions per a la Campanya Agrària 2021

Dimarts 20 d’abril de 2021

Es plantejaran estratègies de cribratges generals davant de l’eventual increment de casos en
empreses concretes per a reduir i/o eliminar cadenes de transmissió o plantejar estratègies de
cribratge sistemàtiques per prevenir la generació de transmissió a partir de casos
asimptomàtics.
Aquesta ultima estratègia es podria valorar en empreses amb volums importants de treballadors
i amb risc elevat de presentar transmissió davant de la incorporació d’un nombre elevat de
treballadors nous. Aquesta intervenció comportaria la disponibilitat de la base de dades amb la
informació nominal de tots els treballadors per la gestió de les mostres, la implicació dels servei
de prevenció de l’empresa en la organització, recollida de mostres, comunicació de resultats i
establiment d’aïllaments i quarantes. També s’hauria de fixar la data d’inici i la periodicitat amb
la que s’hauria de repetir la prova i el tipus de prova. Salut proveirà el material i el sistema de
registre amb codi de barres i el laboratori.
La prova indicada en població asimptomàtica és la PCR però es podran plantejar estratègies
mixtes com l’ús alternatiu de PCR i TARs en persones simptomàtiques entre proves seqüencials
de PCR. L’estratègia també hauria de preveure els eventuals efectes negatius de la intervenció
derivats de la falsa sensació de seguretat dels resultats negatius.

9. VACUNACIÓ
L’estratègia de vacunació de la població té com a objectiu general reduir la morbimortalitat per
la COVID-19. Per aquesta raó s’ha prioritzat la població en general més vulnerable dels diferents
col·lectius i territoris.

Tenint en compte que la disponibilitat de les vacunes està sent progressiva, s’ha establert una
estratègia basada en diferents etapes, una de les quals, inclou la vacunació de tota la població
treballadora.
Com s’ha explicitat en la introducció, es bastirà una estratègia territorial que abasti la totalitat
de la població de les comarques agràries lleidatanes, i, per tant, també pagesos, treballadors del
camp, empleats de centrals agràries, però no només, compassada amb l’evolució de la
producció, i que prioritzarà inicialment la població més vulnerable, atenent la seva edat o les
condicions personals que poden agreujar el seu estat de salut, de contreure la COVID. Això es
tradueix inicialment, en ubicar al Baix Segre i a Lleida sengles punts de vacunació que la impulsin,
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que s’aniran ampliant conforme avanci la disponibilitat de vacunes i evolucioni la campanya
agrària a Ponent.

Durant les properes propers setmanes, l’estratègia de la vacunació anirà, per tant, avançant i
se’n donarà compte amb continuïtat en el si de la Comissió de Coordinació de la Campanya
Agrària.

En aquest procés de vacunació serà important la col·laboració dels serveis de prevenció de riscos
laborals de les empreses que normalment ja vacunen a la població treballadora i que tenen les
condicions tècniques i els recursos per fer-ho.
D’altra banda, atès que la COVID-19 ha tingut més efecte sobre les poblacions amb més
vulnerabilitat social, és essencial impulsar l’equitat durant tota la campanya de vacunació per
aconseguir una resposta més àmplia a la pandèmia.

A mesura que s’acceleri el ritme de les vacunacions, cal desenvolupar actuacions específiques
que cobreixin les necessitats de les poblacions de difícil accés i d’alt risc, i treballar conjuntament
amb les comunitats i els seus líders, per fer les vacunacions el més accessibles i equitatives
possibles. El paper de les administracions locals serà clau en aquest aspecte.

Aquest document va rebre el vist-i-plau a la reunió de la Comissió de Coordinació de la
Campanya Agrària 2021 celebrada el dia 20 d'abril de 2021.
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ANNEX 1: SERVEI DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA I RESPOSTA A EMERGÈNCIES DE SALUT
PÚBLICA
Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Lleida i Alt
Pirineu i Aran
C. Alcalde Rovira Roure, 2 25006 Lleida
Telèfon 973 701 600/634 epidemiologia.lleida@gencat.cat

ANNEX 2: PERFIL TÈCNIC AGENT COVID-19 EMPRESES FRUTICOLES
AGENT COVID-19 EMPRESES FRUCTÍCOLES
Descripció de funcions
-

Controlar i vetllar per a la bona implementació i compliment de les mesures incloses i
descrites en el Pla específic de contingència dels riscos avaluats front el coronavirus SARSCov2 de l’empresa.

-

Coordinació i cooperació en tot moment amb el servei de prevenció de riscos de l’empresa,
les autoritats sanitàries, administracions locals, empreses de contractació de treballs
temporals, subcontractes i altres grups d’interès per establir canals ràpids d’intercanvi de la
informació.

Organització del treball:
-

Garantir un adequat control d’accessos i vies de circulació.

-

Garantir les mesures descrites al pla específic de contingència en referència a reunions,
visites externes, accés de transportistes als molls de càrrega i oficines, barreja de personal
de departaments diferents, esglaonament en les entrades i parades del personal (establint
torns si és necessari)

-

Garantir en mesura del possible i ajudar a la organització i a la confecció de grups
“quadrilles” de treball estables, i coincidents amb els grups estables d’allotjament durant la
campanya.

-

Garantir l’ús d’EPI’s i de les distàncies de seguretat estipulades.

-

Cens i registre dels treballadors tan propis com aliens que hagin conviscut en el centre de
treball durant la jornada laboral.
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Transport i mobilitat
-

Garantir i intensificar la neteja i desinfecció dels vehicles de l’empresa.

Formació i informació de les mesures preventives
-

Garantir que tot el personal estigui degudament informat i format de forma actualitzada de
totes les mesures específiques que s’implantin a l’empresa.

-

Garantir l’establiment de canals de comunicació que transmetin missatges comprensibles i
culturalment adaptats (idioma).

-

Potenciar l’ús de cartells, senyalització, tríptics i documentació que fomentin les mesures
d’higiene i prevenció. Aquests es col·locaran en llocs visibles com l’entrada, lavabos,
vestuaris, menjadors i zones comuns. Els cartells amb imatges faciliten la comprensió del
missatge.

Mesures generals d’higiene
-

Garantir i facilitar el reforç de les mesures d’higiene:


Freqüent rentat de mans (aigua i sabó o solució hidroalcohòlica)



Higiene respiratòria (cobrir-se el nas i boca al esternudar, amb un mocador o amb
la part interna del colze, evitar tocar-se els ulls,nas i boca).



Manteniment distancia física interpersonal 1.5m



Evitar gestos d’afecte o cortesia (donar-se la mà, abraçades)



Evitar compartir objectes d’ús personal, begudes i aliments.



Rentar-se les mans abans i després de beure, menjar o fumar.

Mesures de neteja, desinfecció i ventilació
-

Garantir una adequada ventilació periòdica a les instal·lacions, i com a mínim de forma diària
i el màxim de temps possible.

-

Intensificació de la neteja i desinfecció d’espais de treball i dels vehicles de l’empresa així
com els equips de treball emprats ( tractor, carretó elevador, transpalet, plataforma
elevadora mòbil de persones-PEMP, cinta transportadora, etc.)
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Gestió de residus
-

Garantir el nombre de punts suficients per a una correcta gestió dels residus i el bon estat
dels mateixos (recomanable amb tapa i accionats amb pedal)

-

Garantir el correcte tractament dels residus d’un treballador que hagi presentat símptomes.

Treballs de camp
-

Garantir i vetllar per l’organització en “quadrilles”

-

Garantir l’entrada i sortida escalonada dels treballadors.

-

Garantir una correcta planificació de les activitats. Incloent-hi pauses o descans.

-

Garantir el manteniment de la distància de seguretat, especialment durant les tasques de
càrrega i descàrrega.

-

Garantir una adequada dotació dels EPI’s al principi de cada jornada.

-

Garantir la neteja i desinfecció de les eines de treball d’ús exclusiu (ganivets, navalles,
tisores, calibre, escales de mà, cubells...)
-

Garantir la neteja i desinfecció al inici, al final de torn i sempre que sigui convenient de
tots els elements dels vehicles agraris o tractors que el treballador hagi entrat en
contacte

-

Garantir i facilitar la disposició de punts d’aigua i sabó per el correcte rentat de mans,
gels hidroalcohòlics.

Gestió de treballadors malalts, contactes i treballadors especialment sensibles
-

Vetllar per una correcte actuació en el cas de un treballador especialment sensible.

-

Vetllar per tenir una relació dels treballadors contractats actualitzada (a ser possible
electrònicament). Amb les dades necessàries per a ser localitzats en cas de ser cas
confirmat o contacte. (nom, dni, núm targeta sanitària, telèfon, adreça, autorització a
fer.se preves covid...)

-

Informar al SPRL en la major brevetat possible, si apareixen símptomes a algun
treballador.

-

Garantir un bon maneig del treballador amb símptomes fins que es tingui un
diagnòstic que confirmi la COVID-19.

-

Facilitar tota la informació respecte als treballadors de casos confirmats o contactes al
SPRL i a Vigilància Epidemiològica de Salut Pública de referència.

20

Recomanacions per a la Campanya Agrària 2021

Dimarts 20 d’abril de 2021

ANNEX 3: PERFIL TÈCNIC AGENT COVID-19 ALLOTJAMENTS
AGENT COVID-19 ALLOTJAMENTS FRUCTÍCOLES
Descripció de funcions
-

Realitzar anàlisi detallat de la infraestructura i les seves característiques (habitacions,
accessos, zones comunes, etc.) valorant la possibilitat de dividir i diferenciar els les persones
allotjades coincidint amb els grups de treball.

-

Registre de dades dels treballadors allotjats, tenint en compte els grups de convivència dins
de l’allotjament.

-

Facilitar les dades relacionades de les persones allotjades quan per motius justificats des
de salut púbica se’ls requereixi.

-

Coordinació i cooperació amb les autoritats sanitàries, administracions locals, empreses de
contractació i altres grups d’interès per establir canals àgils per l’intercanvi de la informació.

-

Garantir la formació als treballadors de les mesures preventives de l’allotjament, la
disponibilitat d’instruccions i la seva aplicació fent especial atenció a les noves
incorporacions.

-

Garantir l’aprovisionament del material de protecció necessari per als treballadors d’acord
amb les recomanacions de l’esmentat protocol, així com assegurar el seu ús correcte.

-

Vetllar els accessos, sortides i aparcament, tenint en compte les mesures de distanciament.

-

Vetllar per el compliment de les mesures de distanciament en les zones comuns
(menjadors, lavabos, etc.) i de trànsit per evitar contagis entre les persones no convivents.

-

Assignar, quan sigui possible, zones comunes a cada grup convivent, i si no es possible,
s’establiran torns.

-

Vetllar pel compliment de la neteja i desinfecció de les instal·lacions.

-

Garantir la provisió d’aigua, sabó, paper i solucions desinfectants.

-

Garantir la correcte neteja i desinfecció de la vaixella (lleixiu) i la resta d’utensilis utilitzats.
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Garantir el necessari per que els treballadors allotjats puguin aplicar una correcta neteja de
la roba de treball (rentat a temperatura 60º-90º), així com un adequat trasllat de la roba de
treball si es canvien a l’explotació (bossa de plàstic).

-

Vetllar per la correcta ventilació en tots els espais (zones comunes, dormitoris, etc.) donat
que és una de les mesures més importants per a la prevenció de contagis.

-

Garantir el nombre de punts suficients per a una correcta gestió dels residus i el bon estat
dels mateixos (recomanable amb tapa i accionats amb pedal).

-

Actuar en cas d’incompliments en les mesures de prevenció front la COVID-19 dins
l’allotjament.

-

Ser el referent per a resoldre qualsevol incidència o prestar assistència per qüestions
relacionades amb la Covid-19 dins l’allotjament.

-

Conèixer el procediment d’actuació davant la sospita d’un possible cas de COVID-19 a
l’allotjament.

-

Assegurar el correcte tractament dels residus d’un treballador que hagi presentat
símptomes i dels contactes de convivència a l’allotjament.

Característiques dels allotjaments
-

Els allotjaments temporals posats a disposició per l’empresa han de complir la normativa
aplicable en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.

-

Aquests allotjaments com a mínim hauran de tenir connexió a la xarxa d’aigua potable,
xarxa elèctrica i a la xarxa de sanejament d’aigües residuals.

-

Es recomanable reservar un 10% de l’espai disponible com espai de triatge per a casos
sospitosos.

-

Preveure i definir una zona d’aïllament per sectoritzar persones amb símptomes o
quarantena.

-

Han de disposar de cartells informatius sobre les mesures generals i específiques que

-

s’han de seguir en els allotjaments (idioma propi dels treballadors)
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-

Restringir totes les visites sense vinculació amb els residents a no ser que sigui
estrictament necessari.

-

Les persones que comparteixin dormitori seran considerades convivents.
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ANNEX 4: CIRCUIT VULNERABILITAT
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ANNEX 5: DOCUMENTS DE CONSULTA
Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les
situacions

que

es

puguin

produir

per

l’efecte

del

coronavirus

SARS-CoV-2

https://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/el_crl/activitat/activitat/mesurescoro
navirus/

Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2.
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materialdivulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf

La d’higiene de mans amb aigua i sabó i la d’higiene de mans amb solucions hidroalcohòliques
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/4892/higiene_mans_tecnica_rentat_
mans_sabo_2020.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materialdivulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf

Recomanacions de neteja i desinfecció d’instal·lacions en empreses alimentàries per a la
prevenció de coronavirus
http://acsa.gencat.cat/web/.content/_Seguretat-alimentaria/Mesures-de-contencio-de-latransmissio-de-COVID-19/Recomanacions-de-neteja-i-desinfeccio-establimentsalimentaris_CAT.pdf

Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materialdivulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf

Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materialdivulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf

Infografia ventilació interiors en espais públics
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https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materialdivulgatiu/infografia-ventilacio-espais-publics.pdf

Infografia ventilació llars
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materialdivulgatiu/infografia-ventilacio-llars.pdf

Consells per a persones que estan en aïllament domiciliari
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materialdivulgatiu/consells-aillament-domiciliari-infografia.pdf

Per a mes informació, consulteu la pàgina web canalsalut:
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
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