ESTABLIMENT RESPONSABLE I COMPROMÈS AMB LA SALUT
Aquest establiment DECLARA que exercirà la venda en el seu establiment mentre estigui vigent l’estat d’alarma
amb subjecció a les condicions següents:

CONDICIONS D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS I LOCALS COMERCIALS MINORISTES
✓
✓

Atenció individualitzada amb la deguda separació física o la instal·lació de mostradors o mampares.
Horari d'atenció preferent per a majors de 65 anys

MESURES HIGIÈNIQUES
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Neteja i desinfecció de les instal·lacions, com a mínim dues vegades al dia
Rentat i desinfecció diària dels uniformes i roba de treball
Es garantirà ventilació adequada de tots els establiments i locals comercials.
Els clients no podran utilitzar el lavabos, excepte en cas estrictament necessari.
Disposarà de papereres
Vetllarà perquè el temps de permanència dels clients en l’establiment sigui l'estrictament necessari
S’assenyalarà de manera clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients
Es posaran a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics viricides
A les zones d'autoservei prestarà el servei un treballador de l'establiment, per tal d'evitar la
manipulació directa dels productes per part dels clients.
Als establiments de roba, els emprovadors s’utilitzaran per una única persona i les peces de roba es
faran servir per una única persona. Després del seu ús es netejaran i desinfectaran. La peça provada
que finalment no s'adquireixi serà higienitzada abans de facilitar-se a altres

MESURES DE PREVENCIÓ DE RISCOS PER AL PERSONAL
✓
✓
✓
✓
✓

Complirà amb les obligacions de prevenció de riscos laborals.
Prohibirà la incorporació de treballadors amb diagnòstic o símptomes de COVID-19
Assegurarà que tots els treballadors compten amb equips de protecció individual adequats
L'ús de màscares serà obligatori quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal.
La distància amb el client serà:
1 metre si es compta amb elements de protecció o barreres
2 mestres si no es disposa d’aquests elements
Els serveis que no ho permetin (perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia utilitzarà l’equip de
protecció individual oportú.

GUIA DE BONES PRÀCTIQUES
Aquest establiment es compromet a complir les normes i s’acull a adoptar les recomanacions que es descriuen
en les Guies de bones pràctiques que es van publicant adaptades al seu sector

IDENTIFICACIÓ DE L’ESTABLIMENT
Denominació de l’establiment i firma o segell de l’establiment

Per una Manresa Covid FREE
#EnsEnSortirem
www.manresa.cat/coronavirus

