
ECOS FEM FRONT A LA COVID-19
Per tal d'evitar la propagació de la virus de la CoVid19, cal que tothom seguim unes mínimes 
indicacions  sanitàries.  Aquest  breu  protocol  no  eximeix  de  la  lectura  de  tot  el  pla  de 
contingència elaborat entre l'equip tècnic del Grup ECOS i SEPRA.

Consideracions prèvies
El  Grup ECOS s'ha  encarregat  que  les  oficines  fossin  desinfectades seguint  mecanismes, 
productes i indicacions sanitàries. Així mateix, s'han revisat els equips de ventilació i neteja de 
filtres.  Hem comprat solucions hidroalcohòliques i les hem deixat a  l’entrada dels lavabos  i a 
l'entrada dels locals. Hem fet col·locar dispensadors de paper als lavabos i hem comprat guants 
i màscares, per si de cas. Finalment, hem gestionat una formació on line de SEPRA abans de 
tornar. Tot i això, el més important és com actuem a partir d'ara:

INDICACIONS GENERALS
• Aquí també regeixen els criteris bàsics higiènics de distància física, etc... seguim-los!

• Si tens símptomes de tenir la CoVid19 o ho sospites: no vinguis i queda't a casa!

• A l'entrada dels locals hi trobaràs gel hidroalcohòlic: és obligatori fer-lo servir en entrar i 
sortir dels locals. També en trobaràs a l’entrada dels lavabos.

• A diferents punts dels locals hi ha cartells amb consignes sanitàries: és una senyalització 
del Departament de Salut que cal seguir escrupolosament, per bé que en la distància 
entre persones hem acordat acceptar-ne una mínima d'1'5 m.

• Recomanem el retorn escalat als locals, tant en dates com en formats: organitzeu-vos 
per a treballar en dies alterns i/o per franges horàries. Descongestionar els locals és la 
millor manera d'evitar la propagació del virus.

• Fins a nou avís, el menjador està tancat. S'hi podrà accedir de forma individual només 
per agafar gots, plats o coberts i netejar-los. Un cop tinguem els nostres utensilis triats, 
farem servir sempre els mateixos i els guardarem al nostre lloc de treball.

• Restringiu al màxim les visites externes.

• Abans i després d'asseure't al teu lloc, neteja la taula i els elements de treball.

• Per a algunes de les illes de taules i algunes de les sales de reunions, hi ha mampares a 
disposició. Demana-les i neteja-les abans i després de cada ús.

• Procura no compartir materials físicament amb altres assistents.

• Evita tocar persones així com instruments o materials de treball comuns.

• Valora la idoneïtat de seguir amb la màscara posada.

• En cas de necessitar fer ús de les sales de reunions, seguiu les indicacions concretes  
que hi trobareu a la porta.

• Recull tots els elements externs que hagis dut al teu lloc de feina.

Si trobes a faltar res o vols fer-nos cap consulta o comentari, fes-nos-ho saber a
gestio@grupecos.coop!

GRÀCIES PER A LA TEVA COL·LABORACIÓ! 
JUNTES FEM PINYA ENFRONT DE LA COVID-19!
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