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1. ANTECEDENTS, OBJECTE, MARC NORMATIU I PRINCIPIS GENERALS
1.1. ANTECEDENTS
La situació de crisi de salut i sanitària ocasionada pel virus SARS-CoV-2 va provocar
l'adopció d'una sèrie de mesures restrictives de la mobilitat i el contacte social
amb la finalitat de lluitar contra la malaltia a través de la declaració de l'estat
d'alarma, mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, i les successives
pròrrogues d'aquest.
Les mesures restrictives mencionades han produït una disminució molt important
de l'activitat econòmica. Davant la perspectiva que la solució a la malaltia no puga
estar a l'abast del sistema de salut en un breu període de temps, els poders
públics, a través de diversos instruments normatius, han encetat un procés de
reducció gradual de les mesures extraordinàries de restricció de la mobilitat i el
contacte social que es van establir amb la declaració de l'estat d'alarma, amb la
finalitat de restablir una mena de nova normalitat en què es recupere l'activitat
econòmica i social. És el que es coneix com a "procés de desescalada", establit en
el Pla per a la transició cap a una nova normalitat, aprovat mitjançant l'Acord del
Consell de Ministres de 28 d'abril de 2020.
El procés de desescalada està articulat en quatre fases, de la 0 a la 3, i ha de ser
gradual i adaptable als canvis d'orientació necessaris en funció de l'evolució de les
dades epidemiològiques i de l'impacte de les mesures adoptades.
L'objectiu del Pla per a la transició és preservar la salut pública alhora que fer
possible la gradual recuperació de la vida quotidiana i l'activitat econòmica.
Per tot això, a fi de complir els mandats normatius de protecció de la seguretat i
salut, tant de les persones treballadores com del personal empleat públic, s'aprova
aquest Pla de contingència i continuïtat en el treball durant la COVID-19 de la
torre 2 de la CA9O. D'ara en avant, Pla de contingència.

1.2. OBJECTE
Davant la pròxima reincorporació del personal empleat públic de l'Administració
de la Generalitat s'han identificat els següents escenaris d'exposició, en què s'han
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planificat les mesures necessàries per a eliminar o minimitzar el màxim possible
la potencial exposició al SARS-CoV-2, tal com han establit les autoritats sanitàries.
Amb el Pla de contingència documentat, s'assegura que el funcionament de
l'activitat preventiva de l'organització és l'adequat i s'evoluciona cap a la millora
de les condicions de treball i la reducció de les conseqüències dels riscos,
mitjançant un compromís de l'organització basat en els principis generals de
l'activitat preventiva i en compliment del que disposa el Pla de prevenció de
riscos laborals de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball. D'ara en avant, PPRL i CESSPCT, respectivament.
Aquest Pla de contingència és un instrument enfocat a contribuir, dins del seu
àmbit d'aplicació, a la recuperació social i econòmica segons la planificació de les
autoritats, mentre no arribe una possible solució per fer front a la malaltia
causada pel virus SARS-CoV-2, que incorpora precaucions i mesures de protecció
necessàries per a previndre contagis i minimitzar el risc de repunt o rebrot de la
malaltia, tot això a fi de preservar la salut del personal empleat públic.

1.3. MARC NORMATIU


L'art. 40.2 de la Constitució Espanyola encomana als poders públics, com un
dels principis rectors de la política social i econòmica, vetlar per la seguretat
i higiene en el treball.



La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals,
estableix:
"Article 14. Dret a la protecció davant els riscos laborals
1. Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de
seguretat i salut en el treball.
Aquest dret suposa l'existència d'un deure correlatiu de l'empresari de
protecció dels treballadors davant els riscos laborals.
Aquest deure de protecció constitueix, igualment, un deure de les
administracions públiques respecte al personal al seu servei" ...



Acord de 24 de març de 2017, del Consell, pel qual s'aprova el Pla de
prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat.

Pla de contingència i continuïtat en el treball durant la COVID-19. Torre 2 CA9O

CSV:EDFDRVGA-38736VZJ-9AG25ZYL

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=EDFDRVGA-38736VZJ-9AG25ZYL

4



Resolució de 2 de maig de 2019, del conseller de la Conselleria d'Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aprova i
s'ordena la publicació del Pla de prevenció de riscos laborals de la
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
(DOGV 09/05/2019).

Segons estableix el PPRL-CESSPCT en el punt 7.2. Planificació de l'activitat
preventiva:
"Quan el resultat de les avaluacions pose de manifest situacions de risc, la
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a
través dels responsables dels centres objecte d'avaluació, planificarà
l'activitat preventiva que corresponga, a fi d'eliminar o controlar i reduir
aquests riscos, seguint els principis de l'acció preventiva establits en
l'article 15 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals.
Es procurarà l'existència de procediments documentats per a dissenyar i
implantar les mesures preventives i correctores derivades de les
avaluacions de risc, i s'inclourà en la planificació els mitjans materials i
humans necessaris per a aconseguir els objectius previstos, els terminis
recomanats per a l'execució i les mesures de control per al seguiment."
El Pla de contingència constitueix la materialització de les mesures contingudes
en els següents instruments normatius els criteris dels quals arreplega, alhora que
n'estableix l'aplicació supletòria o complementària:
1.- Pla per a la transició cap a una nova normalitat, de 28/04/2020.
Aprovat per acord del Consell de Ministres. Estableix un procés, articulat
en quatre fases, de reducció gradual de les mesures restrictives
implantades en declarar-se l'estat d'alarma per mitjà del Reial decret
463/2020 i les seues successives modificacions.
2.- Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de
determinades restriccions d'àmbit nacional, establides després de la
declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la
transició cap a una nova normalitat, del Ministeri de Sanitat (BOE
09/05/2020), i les seues successives modificacions. D'ara en avant, Ordre
SND/399.
3.- Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de
determinades restriccions d'àmbit nacional establides després de la
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declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la
transició cap a una nova normalitat, del Ministeri de Sanitat (BOE
16/05/2020), i les seues successives modificacions.
4.- Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals
davant de l'exposició al SARS-CoV-2. Ministeri de Sanitat.
5.- Guia tècnica per a l'elaboració del Pla de contingència i continuïtat
del treball durant la COVID-19. INVASSAT. Aprovada per la Comissió
Sectorial de Seguretat i Salut el 04/05/2020.
6.- Resolució de 8 de maig, de la consellera de Justícia, Interior i
Administració Pública, per la qual s'estableixen el procediment i les
mesures organitzatives per a la recuperació gradual de l'activitat
administrativa presencial en la prestació de serveis públics en l'àmbit de
l'Administració de la Generalitat, com a conseqüència de la COVID-19
(DOGV 11/05/2020). D'ara en avant, Resolució 08/05/2020 de la CJIAP.
7.- Mesures de contingència i continuïtat en el treball durant la COVID19 en la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - espais i serveis comuns,
comunicades per la directora general del Sector Públic i Patrimoni en data
07 de maig de 2020, que són dutes a terme pel Servei Administrador de la
CA9O.
8.- Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les
condicions per a l'ús obligatori de mascareta durant la situació de crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19, del Ministeri de Sanitat (BOE
20/05/2020). D'ara en avant, Ordre SND/422.
9.- Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de
determinades restriccions d'àmbit nacional establides després de la
declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la
transició cap a una nova normalitat, del Ministeri de Sanitat (BOE
30/05/2020), i les seues successives modificacions. D'ara en avant, Ordre
SND/458.
10.- Reial decret-llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de
prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19 (BOE 10/06/2020), i les seues successives
modificacions. D'ara en avant, RDL 21/2020.
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11.- Decret 8/2020, de 13 de juny, del president de la Generalitat, de
regulació i flexibilització de determinades restriccions, en l'àmbit de la
Comunitat Valenciana, establides durant la declaració de l'estat
d'alarma, en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una
nova normalitat (DOGV 13/06/2020). D'ara en avant, Decret 8/2020.
En qualsevol cas, aquest Pla de contingència s'adaptarà automàticament al que
en cada moment s'establisca en les normes de rang superior que puguen entrar en
vigor, en funció de l'evolució de la pandèmia.

1.4. PRINCIPIS GENERALS
Com ja s'ha dit, el procés de desescalada ha de ser gradual i adaptable als canvis
d'orientació necessaris d'acord amb l'evolució de les dades epidemiològiques i de
l'impacte de les mesures adoptades.
Amb la inestimable col·laboració de la Direcció General de Tecnologies de la
Informació i les Comunicacions (DGTIC), la CESSPCT ha aconseguit operar amb un
elevat nombre de persones en modalitat de treball no presencial, que s'ha
completat amb personal que ha continuat treballant presencialment, i ha garantit
així el funcionament de l'Administració durant les fases més complicades de la
pandèmia.
Ara ens trobem amb el principi de la remissió de la pandèmia: en primer lloc amb
el desconfinament i més tard, sense conèixer-ne les dates exactes, l'entrada en
una fase de normalització de la vida, social, econòmica, productiva i
administrativa que requereix planificar diversos escenaris amb horitzons encara
d'elevada incertesa. Des d'aquest punt de vista, els principis generals recollits en
aquest Pla de contingència s'estableixen en un ordre concret i no casual, que són
els que regiran en aquesta conselleria, coherentment amb l'Ordre SND/458, l'RDL
21/2020 i el Decret 8/2020.
Així, el més important en l'entorn d'incertesa actual és protegir la salut i seguretat
en el treball de tot el personal empleat públic i dels usuaris. En segon lloc, el
tancament d'activitats de múltiples empreses de tot tipus, que està afectant,
també, milers de persones treballadores, les més vulnerables d'aquesta pandèmia,
obliga el personal funcionari a dedicar gran part de la seua activitat quotidiana a
l'atenció de tot aqueix teixit laboral, econòmic i empresarial. Però, alhora, aquest
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Pla de contingència està pensat també per a afavorir i compensar aqueix
sobreesforç de les seues empleades i empleats, i la conciliació de la vida personal,
laboral i familiar que, en aquestes circumstàncies, es fa més que mai necessària,
tant per raons de cura a tercers com de la pròpia cura del personal que té a càrrec
seu aquestes persones, al qual se li genera un sobreestrés que també cal atendre.
Òbviament, l'activitat de l'Administració és un requisit necessari d'aquest Pla de
contingència, perquè la seua continuïtat no sols és una obligació per la seua
pròpia existència, sinó que l'adequat funcionament d'aquest ajudarà a resoldre
situacions de vulnerabilitat i rebaixar l'impacte negatiu en la vida social,
econòmica i productiva en milers de persones a les quals cal atendre. Per això, el
principal és garantir la continuïtat i l'eficàcia en la prestació dels serveis públics,
però sense oblidar que darrere de l'esforç i els resultats hi ha persones i cal cuidarles i preservar la seua salut.
Finalment, aquest Pla de contingència té com a principi afavorir i promoure la
flexibilització de la jornada de treball i això suposa establir amb claredat la
presència en els centres de treball en jornades alternes, per torns o per mitjà de
qualsevol altre procediment de repartiment. Mantindre el treball no presencial
domiciliari, bé amb accés informàtic o mitjançant altres procediments, seguint
les recomanacions de l'Organització Mundial de Salut (OMS), que a l'abril demanava
promoure mesures com ara el teletreball, l'escalonament de torns i qualssevol
altres que reduïsquen els contactes personals, i deixar els protocols de
reincorporació presencial per a més endavant, almenys fins a l'última fase de
desescalada, i en compliment d'allò previst en els arts. 4.1 del Decret 8/2020 i
7.1.e) de l'RDL 21/2020.
Com a criteri general, l'aplicació del Decret 8/2020 en la CESSPCT té un caràcter
de continuïtat de les resolucions dictades fins al moment, encara que queda
oberta amb aquest Pla de contingència al fet que, en la mesura en què les
incerteses es convertisquen en certeses, puguem anar modificant les condicions
d'incorporació al treball presencial.
Quant a les mesures previstes, aquestes són de caràcter organitzatiu, tècnic i
humà. La propagació de la COVID-19 pot previndre's, o reduir-se, prenent algunes
mesures concretes tant en l'organització del treball com en els llocs de treball
(especialment despatxos i oficines). Plans ordenats d'horaris flexibles, torns de
treball, treball no presencial -inclòs el teletreball-, setmana laboral comprimida
o previsibilitat de l'horari de treball són algunes de les opcions per a estructurar
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la nova normalitat que discorrerà per escenaris variables i amb no poques
incerteses. Això no impedeix que haja de garantir-se que l'acompliment de
l'activitat administrativa tant present com futura es realitze amb les degudes
garanties en matèria de seguretat i salut.
Aquest Pla de contingència, com la resta de mesures adoptades fins al moment,
necessita també comptar amb la responsabilitat de cada persona en el compliment
dels objectius individuals, perquè només l'acció conjunta institucional i de les
persones pot contindre l'expansió del virus.
Totes les mesures previstes en el Pla de contingència persegueixen una protecció
real de la salut dels empleats públics en els diferents llocs de treball i en els seus
desplaçaments, si bé l'escenari més probable a curt termini és que la transmissió
del virus no puga ser totalment eliminada atesa la seua elevada transmissibilitat i
la poca població immunitzada, per la qual cosa resulta necessària l'adopció d'una
sèrie de mesures organitzatives i preventives extraordinàries i transitòries que
permeten no precipitar el retorn a l'activitat presencial i establir les pautes per al
retorn gradual en els casos imprescindibles.
En l'elaboració d'aquest Pla de contingència s'han seguit les recomanacions
contingudes en la Guia tècnica de 4 de maig de 2020 elaborada per l'INVASSAT i
aprovada per la Comissió Sectorial de Seguretat i Salut.
Són, per tant, principis que inspiren aquest pla:







La promoció de formes de treball no presencial, inclòs el teletreball,
l'escalonament de torns de treball i l'establiment de mesures que
reduïsquen els contactes personals.
La revisió i actualització de les mesures en funció de la naturalesa gradual
i canviant del procés de desescalada establit per les autoritats sanitàries i
administratives.
La col·laboració i interlocució amb els agents socials, sindicals i
institucionals en l'àmbit de la protecció de la seguretat i salut.
La precaució i cautela, i la proporcionalitat.

Com no podria ser d'altra manera, també és objecte d'aquest Pla de contingència
garantir la seguretat i salut de la ciutadania que, en casos de necessitat i de
manera excepcional, faça ús de forma presencial dels serveis que es presten en
les dependències de la torre 2.
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2. UNITAT ADMINISTRATIVA/CENTRE DE TREBALL
2.1. ESTRUCTURA BÀSICA DE LA CESSPCT
L'estructura bàsica de la Conselleria és establida pel Decret 105/2019, de 5 de
juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la
Presidència i de les conselleries de la Generalitat (DOGV 12/07/2019).
La Conselleria, segons el Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual
s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, s'estructura en:





Òrgans superiors (persones titulars de la conselleria i de les secretaries
autonòmiques).
Nivell directiu (sotssecretaria i direccions generals).
Nivell administratiu, que aglutina les unitats que depenen directament dels
òrgans superiors i del nivell directiu.
Territorialment, la Conselleria s'organitza en serveis centrals i perifèrics. Els
serveis centrals estenen la seua competència a tot l'àmbit de la Comunitat
Valenciana i les direccions territorials, a l'àmbit provincial respectiu.

La persona titular de la CESSPCT és l'òrgan jeràrquic superior del departament i
sota la seua direcció superior la CESSPCT està integrada pels òrgans superiors
(secretaries autonòmiques) i centres directius (sotssecretaria i direccions
generals.
Segons el PPRL-CESSPCT, com a principi general, tots els nivells jeràrquics de
l'organització han de vetlar per la seguretat i salut del personal que en depén, en
el desenvolupament de la seua activitat laboral en qualsevol centre dependent de
la Conselleria, i també fer seus els principis bàsics de la política preventiva de la
Conselleria.
Respecte al personal empleat públic que presta serveis en el centre de treball de
manera general, les seues funcions en matèria preventiva són:
a) Vetlar, segons les seues possibilitats i mitjançant el compliment de les mesures
de prevenció que en cada cas siguen adoptades, per la pròpia seguretat i salut en
el treball i per la d'aquelles altres persones a les quals puga afectar la seua
activitat professional, a causa dels seus actes i omissions en el treball, d'acord
amb la seua formació i les instruccions donades per la CESSPCT.
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Específicament, pel que fa a l'actual situació:






No acudirà al centre de treball si presenta símptomes o ha mantingut un
"contacte estret" (a una distància menor d'1,5 metres durant almenys 15
minuts) amb una persona afectada per la malaltia. Haurà de comunicar la
situació al Servei de Personal i serà causa d'absència justificada. Superada
la quarantena s'hi podrà reincorporar.
Observar i complir els fluxos d'entrada i eixida, així com els establits dins
de les dependències administratives senyalitzats mitjançant indicacions
horitzontals o verticals.
Respectar els torns d'entrada en els banys i utilitzar els corresponents
elements higiènics segons els protocols específics.

b) Usar adequadament, si escau, d'acord amb la seua naturalesa i els riscos
previsibles, els equips de treball, l'instrumental, els equips de transport i, en
general, qualssevol altres mitjans amb què desenvolupen la seua activitat.
c) Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats.
Específicament, pel que fa a l'actual situació:


Fer ús, segons els protocols establits, de mascaretes quan no puga garantirse la distància mínima de seguretat (excepte que no siga exigible d'acord
amb l'art. 2.2 de l'Ordre SND/422), gels de base alcohòlica, mampares i
altres estructures o instruments. En cas de presentar algun tipus d'al·lèrgia
per l'ús d'algun d'aquests elements, ho haurà de comunicar als responsables
de gestió i seguiment del Pla de contingència prevencioriscos_11@gva.es;
comiteseguretat_torre2@gva.es

d) No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de
seguretat existents o que s'instal·len en els mitjans relacionats amb la seua
activitat o en els llocs de treball en què tinga lloc aquesta activitat.
e) Informar immediatament el seu superior jeràrquic directe sobre qualsevol
situació que detecte i que considere susceptible de convertir-se en un risc per a
la seguretat i la salut. Així mateix, podran informar d'aquests aspectes aquells
empleats públics designats per a realitzar activitats de protecció i prevenció i, si
escau, el servei de prevenció del seu àmbit, dirigint-se al correu
prevencioriscos_11@gva.es
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Específicament, pel que fa a l'actual situació:



Haurà d'informar el seu superior si presenta símptomes de la malaltia.
Haurà d'informar el seu superior si detecta la manca de recursos materials
per a la prevenció del risc de contagi, qui informarà els responsables de la
gestió del Pla de contingència.

f) Col·laborar en la integració de la prevenció de riscos laborals i contribuir al
compliment de les obligacions establides per l'autoritat competent, amb la
finalitat de protegir la seguretat i salut en el treball.
g) Cooperar amb els seus comandaments directes per a poder garantir unes
condicions de treball que siguen segures i no comporten riscos per a la seguretat
i la salut en el treball.
h) Suggerir les mesures que considere oportunes en el seu àmbit de treball per a
millorar-ne la qualitat, la seguretat i l'eficàcia. Els suggeriments es poden enviar
a prevencioriscos_11@gva.es; comiteseguretat_torre2@gva.es
i) Participar activament en les activitats formatives en matèria de prevenció de
riscos laborals que es programen.

2.2. CENTRE DE TREBALL
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
TORRE 2, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
Carrer de la Democràcia, núm. 77
46018 València
La torre 2 s'integra en la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, per la qual cosa
determinats àmbits materials o funcionals (per exemple l'aparcament, accessos,
espais comuns, ascensors, escales, lavabos, etc.) i el personal de les empreses de
serveis i manteniment (neteja, seguretat, etc.) són competència del Servei
Administrador de la CA9O i, per tant, a aqueixos espais i serveis resulten aplicables
directament les Mesures de contingència i continuïtat en el treball durant la
COVID-19 en la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - espais i serveis comuns,
comunicades per la directora general del Sector Públic i Patrimoni en data 07 de
maig de 2020, així com les que les complementen o substituïsquen.
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En la mateixa torre 2, i en concurrència amb la CESSPCT, també treballa personal
adscrit a:




Presidència de la Generalitat (DG Turisme)
L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE
Turisme Comunitat Valenciana

Igualment, hi ha personal adscrit funcionalment a la CESSPCT: Advocacia de la
Generalitat i Gabinet de premsa (Presidència), Intervenció Delegada (Conselleria
d'Hisenda i Model Econòmic), i Unitat de Traducció (Conselleria d'Educació, Cultura
i Esport).
Atesa aquesta situació de concurrència, i atés que la CESSPCT és l'usuari principal
de la torre 2, en funció del major volum que ocupa, les previsions contingudes en
aquest Pla de contingència són d'aplicació general a tot el personal que treballa
en la torre, d'acord amb l'art. 4.2 del Decret 8/2020 in fine. El responsable de
gestió del Pla mantindrà contacte i l'oportuna coordinació amb els responsables
dels altres organismes.
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3. RESPONSABLE/REDACTOR DELEGAT I DATA DE L'INFORME



Natxo Costa Pina (natxo.costa@gva.es), sotssecretari de la CESSPCT.
Data d'elaboració de l'informe: 15 de maig de 2020.

El Comité de Seguretat i Salut (CSS) de la CESSPCT s'ha reunit en data 15/05/2020,
de forma telemàtica. Han assistit com a convidats els directors i/o secretaris
territorials de Castelló, Alacant i València, el cap del Servei de Contractació i
Assumptes Generals, el delegat de prevenció de l'IVACE, la cap de Servei de
Personal i Assumptes Generals de Turisme Comunitat Valenciana i la secretària
del CSS de Presidència de la Generalitat.
El CSS ha acordat delegar en el sotssecretari l'elaboració d'un text refós, a partir
dels dos esborranys existents, que arreplegue els temes tractats en la reunió.


Data d'aprovació del Pla de contingència: 18 de maig de 2020.
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4. PERSONES ENCARREGADES DE LA GESTIÓ DEL PLA DE CONTINGÈNCIA
Responsable de la gestió i contacte amb l'SPRL:


José Vicente Ortíz Ballesteros, president del Comité de Seguretat i Salut
(ortiz_josbal@gva.es).

Responsable de compres, subministraments i gestió d'EPI:


Arturo Herráez Sánchez, cap del Servei de Contractació i Assumptes Generals
(herraez_art@gva.es).

Responsable de la identificació
activitats/tasques essencials:


dels

recursos

humans

disponibles

i

Antonio Pla Borredà, cap del Servei de Personal (pla_ant@gva.es).

Responsables de la implantació de les mesures tècniques, organitzatives i
humanes:







La persona titular de cada centre directiu de la CESSPCT, o persona en qui
delegue, en el seu àmbit competencial. A l'efecte de comunicacions, es
designa el correu de la Sotssecretaria (subsecretaria_economia@gva.es), que
s'encarregarà de fer-ne difusió.
Respecte del personal adscrit funcionalment, la persona responsable de la
planta en què estiguen ubicats, la Sotssecretaria o la seua Conselleria, segons
la matèria de què es tracte.
Respecte del personal adscrit a altres conselleries o ens, els seus respectius
centres directius.
Respecte dels espais comuns de la torre 2, el Servei Administrador de la CA9O.

Responsable de la planificació de les mesures de seguretat davant de la COVID-19:


Comité de Seguretat i Salut de la CESSPCT (comiteseguretat_torre2@gva.es).
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5. RESPONSABLE DEL SEGUIMENT I CONTROL DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA DE
CONTINGÈNCIA


Comité de Seguretat i Salut de la CESSPCT (comiteseguretat_torre2@gva.es).

6. PERSONAL TÈCNIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE L'INVASSAT
ASSIGNAT PER A PROPORCIONAR L'ASSESSORAMENT DEL SERVEI DE PREVENCIÓ
DE RISCOS LABORALS (SPRL) DEL PERSONAL PROPI


Javier Ramos Casamayor, 963 424417 (ramos_javcas@gva.es).

7. DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS SERVEIS/ACTIVITATS ESSENCIALS
DESENVOLUPATS QUE RESULTEN AFECTATS
D'acord amb la nota informativa de la Sotssecretaria, de 24/03/2020, la totalitat
dels llocs de la Conselleria es troben entre els indispensables per a la protecció
de l'interés general i per al funcionament bàsic dels serveis públics essencials.
La distribució del personal, per òrgan d'adscripció, és la següent:











Planta 1 - semisoterrani: IVACE
Planta baixa: vestíbul d'entrada, recepció, seguretat, espais comuns
Planta 1a: IVACE / DG d'Internacionalització
Planta 2a: Turisme CV / DG de Turisme
Planta 3a: Turisme CV / SA Turisme
Planta 4a: DG d'Indústria, Energia i Mines / DG d'Emprenedoria i
Cooperativisme / DG de Turisme
Planta 5a: DG d'Economia Sostenible / DG d'Emprenedoria i Cooperativisme /
Intervenció Delegada
Planta 6a: DG de Comerç, Artesania i Consum / Unitat de Traducció /
Sotssecretaria
Planta 7a: Sotssecretaria
Planta 8a: Gabinet del Conseller / Gabinets tècnic i de premsa / Advocacia
de la Generalitat / SA Economia Sostenible
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8. IDENTIFICACIÓ D'ESCENARIS I ESTABLIMENT DE MESURES DE CONTINGÈNCIA
8.1. IDENTIFICACIÓ D'ESCENARIS
El procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant
de l'exposició al SARS-CoV-2, assenyala en el paràgraf segon del seu primer
apartat, que "correspon a les empreses avaluar el risc d'exposició en què es poden
trobar les persones treballadores en cada una de les tasques diferenciades que
realitzen i seguir les recomanacions que sobre el particular emeta el servei de
prevenció, seguint les pautes i recomanacions formulades per les autoritats
sanitàries."
El personal pot ser ubicat en qualsevol dels tres escenaris definits, no de manera
permanent i general, sinó sempre d'acord amb la naturalesa de les activitats i
l'avaluació del risc d'exposició.
En el nostre centre de treball, en el moment de l'aprovació de l'informe,
considerem els escenaris següents:
Tipus de personal
Administratiu
Subaltern
Conductor (veure apartat 9.3.8)
Atenció directa al públic

Escenari segons risc
3
3
3
3

8.2. ESTABLIMENT DE MESURES DE CONTINGÈNCIA
Les mesures preventives i protectores a adoptar en el centre de treball per a
protegir el seu personal empleat públic segueixen totes les instruccions i
recomanacions previstes per l'autoritat sanitària en tot moment i són adaptables
i addicionals i complementàries a la resta de mesures preventives implantades ja
en el centre de treball amb motiu del compliment de la normativa en matèria de
prevenció de riscos laborals i del PPRL-CESSPCT.
Si escau, també es duran a terme les activitats de coordinació d'activitats
empresarials que pertoque quan les empreses que presten serveis en la torre 2
ho facen sota la direcció d'òrgans de la mateixa CESSPCT.
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La coordinació d'activitats empresarials fa referència a l'intercanvi d'informació
preventiva entre la CESSPCT i les empreses contractades que presten els seus
serveis en les instal·lacions gestionades per la mateixa conselleria.
A fi de complir el que es disposa en l'art. 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de
riscos laborals, i en el Reial decret 171/2004, la CESSPCT, a través de les vies de
comunicació apropiades, proporcionarà a les empreses alienes contractades la
informació sobre els riscos que puguen afectar les activitats desenvolupades per
elles, les mesures referides a la prevenció d'aquests riscos i les mesures
d'emergència que han d'aplicar-hi.
En el cas especial que ens ocupa, òbviament, es farà especial incidència a mesures
de protecció davant de la COVID-19.
Igualment, se sol·licitarà que acrediten que el personal ha rebut la informació, la
formació i l'aptitud mèdica necessàries per a l'activitat contractada.
Com a mitjà de coordinació, es proposarà l'intercanvi d'informació i de
comunicacions, que s'hauran de fer per escrit, i per a això se seguirà el
procediment de coordinació d'activitats empresarials elaborat pel Servei de
Prevenció de Riscos Laborals del personal propi.
El Servei de Contractació i Assumptes Generals elaborarà i mantindrà actualitzat
un llistat d'empreses amb les quals calga coordinar les activitats empresarials en
matèria de prevenció i salut laboral, que s'incorporarà com a annex a aquest Pla
de contingència.
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9. MESURES
9.1. MESURES ORGANITZATIVES
Tot el personal empleat públic tindrà al seu abast aquest Pla de contingència i
tota la informació sobre protocols i mesures per a evitar el contagi de la malaltia
en la secció de prevenció de riscos laborals de la intranet de la Conselleria, a més
de la cartelleria que difonga els mencionats protocols i mesures de prevenció
col·locats en les dependències administratives.
Les mesures organitzatives seran implementades, d'acord amb allò previst en
l'apartat 4 d'aquest Pla de contingència, per les persones titulars de cada centre
directiu, seguint els criteris següents:
9.1.1. La presència en el centre de treball serà l'estrictament necessària i
indispensable en les unitats administratives, a fi de limitar el contacte físic i
reduir l'exposició del personal empleat públic al coronavirus.
Per tant, el personal empleat públic continuarà realitzant, de manera preferent,
treball no presencial. Aquelles persones que disposen de la infraestructura
necessària (ordinador, connexió a internet, aplicacions de videoconferència i xat)
per al treball remot, romandran en aquesta modalitat de treball no presencial.
De manera general, s'inclouen en aquesta modalitat els llocs de treball en què l'ús
de les TIC siga adequat i suficient per al compliment de les seues funcions i en
què l'atenció presencial al ciutadà no siga una funció principal.
9.1.2. Amb caràcter general, les reunions de treball i el despatx d'assumptes es
realitzarà de forma no presencial per mitjans telemàtics (audioconferència o
videoconferència) i s'evitaran, en la mesura que siga possible, les reunions
presencials o que impliquen desplaçaments a una altra localitat.
9.1.3. Els qui per raons de major eficiència en el compliment de les seues funcions
hagen d'acudir presencialment al lloc de treball, ho faran pel temps indispensable
i mantenint la distància mínima de seguretat amb la resta de persones del servei
o unitat administrativa. Si això no fóra possible, es fixaran torns de treball que
garantisquen la seguretat i protecció de la salut de tots, de manera que la
incorporació es realitze respectant l'aforament recomanat.
9.1.4. D'acord amb l'apartat seté de la Resolució 08/05/2020 de la CJIAP, s'amplia
l'horari d'obertura del centre de treball, de dilluns a divendres de 07.30 a 20.30
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hores, per a facilitar l'establiment de torns de treball i per a poder ampliar, si
escau, els horaris d'atenció al públic.
Els centres directius establiran torns de treball per dies o per setmanes, o de
manera voluntària entre matí i vesprada, i en aquest últim cas haurà d'haver-hi el
temps suficient entre els canvis de torn de manera que s'evite en tot moment la
coincidència entre ells.
En l'establiment dels torns es tindran en compte les exempcions i prioritats
establides en les mesures 9.1.8 i 9.1.9.
Es facilitarà l'accés al treball en horaris escalonats i la flexibilitat en les entrades
i eixides, fixant com a hora màxima d'eixida en el torn de matí les 14.00 hores, i
l'entrada del torn de vesprada a partir de les 14.30 hores.
9.1.5. L'ordre de reincorporació a l'activitat presencial del personal de la CESSPCT
es realitzarà d'acord amb les fases definides pel Pla per a la transició cap a una
nova normalitat de 28 d'abril de 2020.
Amb aqueixa condició, s'estableix l'ordre de prioritat següent per a les fases 1, 2 i 3:
• Incorporació 1: personal de serveis d'atenció al públic. En aquests llocs es
prioritzarà l'atenció telefònica i telemàtica, i per al cas d'atenció presencial caldrà
cita prèvia, es limitarà l'aforament i s'adoptaran les mesures de protecció
adequades establides per l'SPRL.
• Incorporació 2: personal que no pot realitzar la major part de les seues tasques
mitjançant modalitat no presencial.
• Incorporació 3: la resta del personal s'incorporarà progressivament, en funció
de les necessitats del servei i ateses les fases de desescalada.
Aquestes incorporacions no excediran, per a cadascuna de les fases, el 25 % en la
fase 1, el 45 % en la fase 2 i el 65 % en la fase 3 de la plantilla real disponible, és
a dir, descomptant els llocs vacants i el nombre de persones exemptes de fer
treball presencial.
Per damunt de l'estricte compliment dels percentatges prevaldrà la seguretat i
salut del personal, i se'n posposarà el compliment a l'adequació de les
instal·lacions i el mobiliari, adequació que haurà de ser avalada per personal
tècnic a fi d'evitar que comporten major risc que el que preveuen minimitzar.
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9.1.6. Els òrgans directius i aquelles persones que treballen en despatxos
individuals podran incorporar-se ajustant-se en tot moment a allò indicat per
l'SPRL.
9.1.7. L'aforament màxim haurà de permetre complir amb el requisit de distància
interpersonal recomanat. Periòdicament, els responsables dels centres directius i
gestors realitzaran controls de presència a fi de garantir aquest aforament
recomanat en les seues dependències. Els responsables de l'SPRL podran realitzar
aquests controls tantes vegades com ho estimen oportú, en compliment de les
seues funcions i responsabilitat.
9.1.8. No s'incorporaran fins a la fase de nova normalitat al treball presencial els
empleats i empleades públics que es troben en algun dels supòsits d'exempció de
treball presencial previstos en aquest Pla de contingència, de conformitat amb
l'art. 4 del Decret 8/2020:
a) Personal en situació d'incapacitat temporal (entre les causes de la qual està
la COVID-19).
b) Personal que té o ha tingut simptomatologia recent relacionada amb la
COVID-19, que haurà de contactar amb els serveis d'atenció primària.
c) Personal que ha estat en contacte estret amb persones afectades per la
malaltia. S'entén per contacte estret la situació del personal empleat públic
que haja proporcionat cures o que haja estat a una distància menor d'1,5
metres, durant un temps d'almenys 15 minuts, d'una persona malalta.
Aquest personal haurà de contactar amb els serveis d'atenció primària i
complir la quarantena domiciliària que l'indiquen.
d) Persones vulnerables segons els col·lectius definits pel Ministeri de Sanitat.
La incorporació d'aquest personal estarà supeditada als criteris que fixe el
Ministeri de Sanitat d'acord amb l'evolució de les fases en cada territori i
requereix informe favorable de l'SPRL.
9.1.9. Si les condicions organitzatives del respectiu servei ho permeten, es podran
habilitar els mitjans necessaris perquè puguen acollir-se a alguna modalitat de
treball no presencial, com ara el teletreball, les persones amb menors de 13 anys
a càrrec o persones amb majors a càrrec, per a fer possible la conciliació de la
vida personal, laboral i familiar, quan siga autoritzat i prèvia presentació de
sol·licitud, davant el o la cap de servei respectiu. Aquest personal podrà acudir
esporàdicament al centre a fer alguna tasca que així ho necessite, i podrà ser
requerit per a això per necessitats del servei.
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9.1.10. Les mesures d'incorporació presencial seran aplicables des de la data que
determinen les autoritats competents com l'inici, en el territori corresponent, de
la fase 1 prevista en el Pla per a la transició cap a una nova normalitat.
El Servei de Personal elaborarà i mantindrà actualitzat un llistat del personal de
la CESSPCT que té mesures aprovades per a romandre al domicili per ser personal
vulnerable o personal amb menors o majors a càrrec, així com el personal que
estiga en situació d'incapacitat temporal, o qualsevol incidència en matèria de
personal relacionada amb la COVID-19. Aquest llistat no es publicarà junt amb el
Pla de contingència, per a mantindre la privacitat de les dades de les persones
afectades, però podrà ser consultat per les persones responsables de la gestió del
pla, per tal de garantir-ne la correcta gestió, seguiment i control.

9.2. MESURES TÈCNIQUES
9.2.1. Mesures de prevenció en zones comunes. Mesures generals adoptades en
tota la CA9O, aplicables al personal de la torre 2.
La torre 2 s'integra en la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, per la qual cosa
determinats àmbits materials o funcionals (per exemple l'aparcament, accessos,
espais comuns, ascensors, escales, lavabos, etc.) i el personal de les empreses de
serveis i manteniment (neteja, seguretat, etc.) són competència del Servei
Administrador de la CA9O i, per tant, a aqueixos espais i serveis resulten aplicables
directament les Mesures de contingència i continuïtat en el treball durant la
COVID-19 en la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - espais i serveis comuns,
comunicades per la directora general del Sector Públic i Patrimoni en data 07 de
maig de 2020, així com les que les complementen o substituïsquen.
9.2.2. Si una persona treballadora començara a tindre símptomes compatibles
amb la malaltia, contactarà immediatament amb el seu superior, que contactarà
amb el responsable de gestió del Pla de contingència que, si escau, contactarà
amb els serveis sanitaris i amb l'SPRL. La persona afectada abandonarà el seu lloc
de treball fins que la seua situació mèdica siga avaluada per un professional
sanitari.
En cas que l'abandonament del centre de treball no puga efectuar-se de manera
immediata, es traslladarà a una de les sales de confinament habilitades pel Servei
Administrador de la CA9O, o una sala propera al lloc de treball i als lavabos, on es
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confinarà. Per a tots els desplaçaments, es tindrà la precaució de deambular el
mínim imprescindible i mantindre el mínim contacte amb altres persones,
respectant les distàncies i mesures de seguretat.
El responsable de gestió del Pla de contingència avisarà el Servei Administrador
de la CA9O perquè procedisca a la desinfecció del lloc de treball i, si escau, de la
sala on s'haja confinat la persona i els lavabos i les zones comunes que pertoque.
9.2.3. Els recursos materials, dels quals es procurarà la provisió suficient, en la
mesura que la disponibilitat d'aquests en el mercat en cada moment ho permeta,
inclouen: mascaretes, quan no puga garantir-se la distància mínima de seguretat;
dispensadors de gel de base alcohòlica o desinfectants amb activitat viricida
autoritzats; sabó; mocadors, tovalloletes i fundes de vàter de paper d'un sol ús;
recipients amb tapa amb pedal per a dipositar el material d'higiene d'un sol ús;
mampares de metacrilat en els llocs d'atenció directa al públic; material de
senyalització horitzontal i vertical i cartelleria informativa; productes líquids
desinfectants de superfícies repartits en les dependències i a l'abast del personal,
gots d'un sol per a les font d'aigua, etc.
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9.3. MESURES DE PREVENCIÓ EN EL LLOC DE TREBALL
9.3.1. Manteniment de la distància interpersonal -aproximadament 1,5 metres-,
tant en l'entrada al centre de treball com en l'eixida, i també durant la
permanència en aquest. Si no és possible mantindre la distància interpersonal,
serà obligatori l'ús de mascareta, excepte que no siga exigible d'acord amb l'art.
2.2 de l'Ordre SND/422
9.3.2. S'obriran amb freqüència portes i finestres per a ventilar les dependències
i els despatxos, i aquestes hauran de romandre tancades, en tot cas, en finalitzar
la jornada.
9.3.3. Ha de procurar-se la llavada de mans amb sabó o solució hidroalcohòlica
durant la jornada de treball amb assiduïtat suficient per a mantindre la higiene
recomanada, i sempre en arribar al lloc de treball.
9.3.4. En el maneig dels expedients s'extremaran les mesures higièniques durant
tota la manipulació, mitjançant la desinfecció de mans i del paper en cas
necessari.
9.3.5. Tot el personal empleat públic respectarà les normes de reciclatge i
utilitzarà els depòsits i les papereres destinades a aquest efecte.
9.3.6. El personal deixarà les taules el més buides possible per a facilitar la neteja
per l'empresa encarregada, en tindre major càrrega de treball en la situació
actual. En qualsevol cas, s'hauran de seguir les indicacions que dicte el Servei
Administrador de la CA9O sobre això.
9.3.7. Els trasllats en vehicles, que han de reduir-se al mínim indispensable, es
realitzaran respectant les indicacions sobre distanciament i neteja dins del vehicle
realitzades per l'INVASSAT.
9.3.8. El conductor portarà mascareta en tots el trajectes que porte passatgers.
Després de cada trasllat s'han de netejar els punts clau del vehicle. No es
realitzarà cap trasllat de persones que estiguen afectades o que tinguen
símptomes compatibles amb la COVID-19.
9.3.9. No es farà cap visita en la qual no es puguen garantir les mesures higièniques
universals. S'haurà de fer Coordinació d'Activitats Empresarials abans de realitzar
la visita, recopilant informació i planificant la visita per a respectar distàncies, ús
de màscares, etc. de tots els presents.
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10. COMPLEMENTARIETAT AL PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE LA
CONSELLERIA
El Pla de contingència ha d'entendre's com a complementari al Pla de prevenció
de riscos laborals de la CESSPCT, i establir els protocols d'actuació, procediments
i qualsevol mesura que siga necessari adoptar per a evitar, en la mesura que siga
possible, el nou risc específic que representa la COVID-19, i per a això s'ajusta al
compliment de les diferents directrius sanitàries, tant ministerials com
autonòmiques, tendents a minimitzar l'impacte que representa la possible
propagació del virus en el retorn a la normalitat de les tasques administratives del
centre de treball, per la interacció entre el personal funcionari i d'aquest i els
usuaris que accedisquen presencialment a realitzar tràmits a l'edifici.

11. SEGUIMENT DEL PLA DE CONTINGÈNCIA
Després de l'elaboració d'aquest Pla de contingència es mantindran reunions
periòdiques, preferentment per mitjans telemàtics, del CSS per a assegurar la
deguda consulta i participació dels representants dels treballadors en l'adopció i
el seguiment de les mesures que resulten en cada moment aplicables en els seus
àmbits, d'acord amb la normativa d'aplicació.

12. NOVA NORMALITAT
Aquesta fase, que s'iniciarà una vegada finalitzada la fase 3, quan així ho
determine el Ministeri de Sanitat, es regirà d'acord amb les instruccions de
caràcter organitzatiu que es dicten en el seu moment, i s'establiran nous protocols
de seguretat i salut amb l'experiència de l'aprenentatge de les fases anteriors, i
d'acord amb el que disposen les autoritats sanitàries.
En cas que les circumstàncies del personal o les instal·lacions no permeten el
compliment des de l'inici, es posaran solucions immediates i proporcionades per a
la ràpida normalització.
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13. VIGÈNCIA I ACTUALITZACIÓ DEL PLA DE CONTINGÈNCIA
Aquest Pla de contingència té caràcter temporal i mantindrà la seua vigència fins
que, de conformitat amb el Pla per a la transició cap a una nova normalitat es
determine que es passa a la fase de nova normalitat. Fins i tot, finalitzant el Pla
de desescalada, si els SPRL estimaren que per a assegurar el perfecte
desenvolupament i la garantia total de seguretat s'hagueren d'estendre mesures
especials per més temps, es mantindrà una reunió amb caràcter urgent
(Administració – Comité de Seguretat i Salut – responsables SPRL) per a valorar la
situació i prendre les mesures i resolucions oportunes.
El Pla de Contingència està sotmès a revisió i actualització contínues, d'acord
amb allò previst en l'últim paràgraf de l'Apartat 1.3. Quan es produïsquen revisions
i/o actualitzacions, es farà constar en la portada del Pla la data d'actualització i
el número de versió. S'enviarà correu electrònic a tot el personal del centre de
treball informant de les modificacions introduïdes i es penjarà el text actualitzat
del Pla a la intranet de la Conselleria.

Una vegada reunit el Comité de Seguretat i Salut, per mitjans telemàtics, el 15 de
maig de 2020, per tal d'assegurar la deguda consulta i participació dels
representants del personal empleat públic en l'adopció i el seguiment de les
mesures tècniques, organitzatives i individuals que resulten aplicables davant de
la COVID19, s'aprova el PLA DE CONTINGÈNCIA I CONTINUÏTAT EN EL TREBALL
DURANT LA COVID-19, del centre de treball TORRE 2, DE LA CIUTAT
ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE.

EL SOTSSECRETARI
Firmado por Natxo Costa Pina el 15/06/2020
20:50:19
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ANNEX. PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT PREVENTIVA
Planificació de l'activitat preventiva per a la reordenació de l'activitat/posada en marxa de l'activitat en: lloc de treball/centre de treball.
Totes les mesures s'han d'implementar de forma immediata, llevat d'aquelles que impliquen un procés de fabricació ad hoc.
Llista de mesures:
1. Formació / informació
2. Distanciament
3. Barreres físiques
Ordre

4. Limitació d'aforament
5. Senyalització
6. EPI

Tasca/Activitat/Recinte

Escenari
1

1
2

Desplaçaments personal
empleat públic (PEP)

2

3

7. Redistribució de torns
8. Teletreball
9. Neteja i desinfecció

Codificació
mesures
Tipus Ordre
M6
1

10. Higiene personal
11. Gestió de residus
12.Ventilació

13. Coordinació d'activitats empresarials
14. Organitzativa
15. Mesures de protecció individual

Descripció de les mesures a implantar
Preferentment individualitzat, cotxe/altres mitjans

M6

2

Neteja vehicles i altres mitjans per usuari o administració v.o.

M8

1

Preferència teletreball

M14

1

Tornada escalonada a activitat

M7

1

Establiment torns de treball

M14

2

Atenció no presencial preferent

7

M14

3

Flexibilització entrada/eixida

8

M2

1

Garantir aforament màxim i distanciament

M2

2

Mecanismes control accés

M2

3

Organització d'usuaris que esperen en l'exterior

M2

4

M10

1

M10

2

Organització dels fluxos de personal i senyalització
Mascaretes, gel hidroalcohòlic, sabó, mocadors paper d'un sol ús, fundes vàter, papereres amb
tapa accionades amb pedal, gots d'un sol per a les font d'aigua, etc.
Lavabos separats PEP/usuaris

3
4
5
6

9
10
11
12

Accés al centre treball,
adaptació activitat

Separació entre PEP i
usuaris, manteniment
distància seguretat
Recursos i mesures
higiene personal

13
14

Mesures informació a
usuaris

M1

1

Cartells informatius higiene mans, etiqueta respiratòria i distància seguretat

15

M1

2

Cartells prohibició entrada a edifici amb símptomes

16

Zones atenció públic

M14

4

Preferent atenció no presencial
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17

M14

5

Atenció presencial amb cita prèvia

18

M2

5

Manteniment distància seguretat

19

M2

6

Organitzar fluxos torns espera

20

M10

4

Elements d'higiene disponibles

21

M9

1

Reforçament neteja superfícies

22

M14

6

Preferents reunions no presencials

23

M2

7

Sales grans per a reunions presencials

M2

8

Mantindre distància seguretat

M9

2

Reforçar neteja, desinfecció i ventilació

M12

1

Mantindre porta oberta

M4

1

Indicar aforament en entrada

M2

9

M5

1

Esperar a 1,5 metres de la porta
Senyalitzar: usar funda de vàter, tancar tapa vàter abans de descarregar la cisterna i usar paper
higiènic per a polsar el botó de descàrrega; torcar-se les mans amb tovalloletes d'un sol ús, usarles per a accionar o obrir l'aixeta; dipositar residus en contenidors amb tapa accionats amb pedal

24

Sales reunions

25
26
27
28

Lavabos, banys,
vestidors

29
30

Garatge, entrada,
escales, ascensors

31

Atendre les indicacions del Servei Administrador CA9O
2

Porta oberta

M4

2

Control aforament

M2

10

Ús escalonat

34

M10

4

Dotar d'elements d'higiene

35

M5

2

Senyalitzar en entrada obligacions d'higiene

36

M5

3

Senyalitzar en entrada obligacions d'higiene

M12

3

Porta oberta

M4

3

Control aforament

M5

4

Senyalitzar en entrada obligacions d'higiene

M10

5

Dotar d'elements d'higiene

M2

11

Garantir distància seguretat 1,5 metres

M2

12

Reubicació llocs de treball

32
33

37
38
39

M12
Espais tipus office en
totes les plantes

Zones de
magatzem/arxiu

40
41
42

En el lloc de treball
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43

M3

1

44

M2

12

Col·locació elements estructurals de separació, i, especialment en llocs d'atenció directa al
públic, mampares amb un buit per a lliurar documents
Organització del flux del PEP

45

M6

3

Facilitar EPI al PEP, si no es pot garantir la distància interpersonal de seguretat

46

M10

6

Proveir al PEP de productes d'higiene

47

M1

3

M1

4

49

M12

4

Informar sobre higiene de mans i etiqueta respiratòria
Informar el personal que mantinga la taula ordenada per facilitar la neteja reforçada prestada pel
Servei Administrador de la CA9O
Mantindre portes obertes

50

M12

5

Ventilació del local en canviar el torn de treball

51

M11

1

Col·locació estratègica de contenidors de residus (Servei Administrador CA 9O)

52

M11

2

Gestió de residus adequada segons protocol

53

M1

5

Disposar del document de maneig de casos (FPRL_GT_03_S01)

54

M3

2

Habitació aïllada d'ús temporal (Servei Administrador CA90)

48

55

En lloc de treball /
recinte instal·lacions

M5

5

Senyal d'accés porta tancada

M10

7

57

M9

3

58

M11

3

Proveir d'elements d'higiene
Si l'habitació no disposa de lavabo s'haurà d'utilitzar el comú i després de l'ús netejar-lo amb
lleixiu
Gestió adequada de residus. Regla de les 3 bosses de fem

59

M9

4

Neteja i desinfecció segons protocol

60

M12

6

M1

6

56

Zona d'aïllament

M5

6

Ventilació natural finalitzat l'aïllament
Verbal i telemàtica. Tota la informació estarà disponible en la intranet de la Conselleria: secció
"prevenció de riscos laborals"
Cartells i senyalització sobre mesures higiene i prevenció

63

M1

7

Especial atenció a persones amb diversitat funcional

64

M1

8

Obligatorietat del curs oferit per l'IVAP denominat "Formació en prevenció SARS-CoV-2"

61
62

Formació/Informació a
PEP i usuaris
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ANNEX. GESTIÓ DE LA MILLORA CONTÍNUA
Les mesures correctores de l'actuació preventiva han de ser registrades per les persones responsables.
Es durà a terme una actualització del document de planificació.
El Comité de Seguretat i Salut realitzarà un balanç del grau de compliment i efectivitat de les mesures adoptades i el trametrà al Comité
Sectorial de Seguretat i Salut.
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