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1. OBJECTIU DEL PLA 

Com tots sabem, el turisme es perfila com la principal indústria del nostre país. No obstant això, la 

situació actual de COVID-19 obliga la nostra organització a establir protocols perquè la reobertura de 

les nostres instal·lacions minimitzi el risc de contagi del personal que hi treballa i dels nostres clients. 

L'objectiu de L’HOTEL MIREIA és dissenyar aquest pla per identificar els elements de l’hotel que més 

es veuran afectats per les mesures higièniques i de seguretat necessàries implicades en la Covid-19 i 

proposar un conjunt de mesures i accions per afrontar la reobertura del nostre hotel. El protocol 

proposa mesures generals i específiques de seguretat i prevenció per al desenvolupament de 

l'activitat adaptada a l’etapa de represa de l’activitat. 

 Aquest document pretén agrupar, sense perjudici del que vagi establint la legislació, les pautes i 

recomanacions a implantar, així com establir les mesures de protecció necessàries per a aquelles 

persones que treballin en aquesta organització. 

Per aquest motiu, l'empresa BELEYA SL ha preparat aquest document amb la finalitat d'establir un 

protocol davant la nova situació creada per Covid-19. Apliquem en aquests protocols les 

recomanacions del CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos ) i de l’ICTE 

(Instituto para la Calidad Turística Española). 

2. DEFINICIÓ  

Els coronavirus es transmeten principalment per via respiratòria en forma de aerosols (75% dels 

contagis) i en menor mesura en gotes de més de 5 micres i per contacte directe amb les secrecions 

respiratòries.  

Els símptomes més comuns són febre, tos i sensació de falta d’aire, i en alguns casos es pot presentar 

congestió nasal, mal de coll, símptomes digestius com diarrea i dolor abdominal o pèrdua d'olfacte i 

de gust.  

El virus es pot transmetre per dues vies: o bé per contacte directe amb les secrecions respiratòries 

d’una persona malalta (provinent de aerosols generats amb la tos,  esternut o el parlar), o 

indirectament, per tocar-se amb les mans contaminades la boca, el nas o els ulls. El contagi per 

contacte amb superfícies contaminades és molt difícil de que es produeixi segons la OMS. 

 

3. MESURES GENERALS  

 

o Us obligatori de mascaretes a totes les zones comuns de l’hotel, excepte per menjar o 

veure, per banyar-se o prendre el sol a la piscina. 

o Ventilació adequada de totes les dependències de l’hotel amb aire extern. Utilització de 

filtres HEPA als llocs on sigui possible. 

o Distanciament físic de 2 metres:  cal evitar el contacte estret i mantenir una distància 

mínima de 2 metres amb les persones amb símptomes catarrals (mocs, congestió nasal o 

conjuntival, tos seca o productiva, llagrimeig, aspecte febril). 



 

o Realitzar una higiene de mans freqüent (rentat amb aigua i sabó o solucions alcohòliques), 

molt especialment després d'haver tingut contacte directe amb persones malaltes o el seu 

entorn. 

o Cobrir-se la boca i el nas amb mocadors un sol ús en tossir o esternudar, i rentar-se les mans. 

o Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca, ja que les mans faciliten la seva transmissió. 

o Realitzar una neteja i desinfecció freqüent de les instal·lacions del centre de treball, tals 

com: superfícies, poms de les portes, mobles, lavabos, terres, TPV, telèfon, etc. Per a aquesta 

acció pot utilitzar-se lleixiu d'ús domèstic o altres solucions desinfectants, extremant les 

mesures de protecció a agents químics. 

 

4. MESURES ESPECÍFIQUES D’HIGIENE I SEGUETAT EN RELACIÓ AMB L’ATENCIÓ AL 

CLIENT 

 

4.1 ENTRADA CLIENT A L’HOTEL 

o Només entrar hi haurà una catifa desinfectant que es ruixarà cada 6 hores, perquè així ens 
assegurem que estigui sempre humida de producte desinfectant. També hi haurà  
dispensadors d’hidrogel a l’entrada, per tal que tots aquells clients que entrin o surtin de 
l'hotel en puguin fer ús. 

o A l’entrada hi haurà rètols als vidres i/o panells plegables a terra per mantenir les distàncies 
establertes entre els clients. 

o Sobre el mostrador de recepció, a més del dispensador d’hidrogel, hi haurà tovallons de 
paper. També hi haurà una paperera amb pedal pel costat dels clients, que ha de ser 
buidada i netejada almenys un cop al dia. 

o Els recepcionistes portaran la mascareta posada sempre i tindran un esprai desinfectant que 
utilitzaran sobre tots aquells estris i utensilis que vagin manipulant durant el torn de feina, 
netejant-los amb paper que posteriorment es llençarà. 

o El mostrador de recepció es netejarà i desinfectarà de forma freqüent, tot evitant que hi hagi 
excessius elements que puguin manipular els clients. 

 

 
4.2. CHECK-IN DEL CLIENT 

o El check-in es podrà fer directament a l'hotel o, si el client ho desitja, de manera online, amb 
una notificació que li faríem arribar per e-mail. 

o Fomentar els pagaments amb targeta de crèdit.  

o Caldrà informar els clients sobre els aspectes següents: 

✓ Torns d’esmorzar (vegeu apartat 5.3), tot anotant en un Excel el torn triat, en el qual 
es podrà veure les places disponibles de cada torn 

✓ Accés a la zona de buffet d’esmorzar (cal dur guants i mascareta, i guardar la 
distància de 2m) 

✓  

✓ Ocupació de les taules i hamaques lliures (cal preguntar al personal si la taula o 
hamaca en què vulguin asseure’s ja ha estat netejada) 



 

✓ Utilització dels comandaments de TV i AC (es demana no treure’ls de la seva bossa, 
ja que ens facilita la neteja posterior) 

o Els recepcionistes es netejaran les mans per entregar les claus i els codis Wi-Fi, i els 
comandaments de TV i AC de l’habitació, prèviament desinfectats, s'entregaran al client dins 
de la bossa mencionada anteriorment. 

o Els TPV es desinfectaran regularment. 

o En cas de dur l’equipatge del client fins a l’habitació, el/la treballador/a haurà de fer-ho amb 
mascareta i guants. 

o Es tindran tots els números de telèfon dels centres de salut i emergències i de metges i 
hospitals privats per sol·licitar assistència o informació sanitària davant qualsevol client que 
pugui estar malalt. 

4.3. CHECK-OUT DEL CLIENT 
o Es mirarà que el check-out sigui àgil i dinàmic, per tal que el client estigui esperant el mínim 

temps possible a recepció. 

o Es deixarà la clau i els comandaments en un cistell, on hi haurà tot allò que encara està 

pendent de desinfecció, la qual cosa es farà tan aviat com es pugui per part de la persona 

que hi hagi a Recepció. 

o En cas que es necessiti fer la factura a nom d’empresa s’oferirà enviar-la a través del correu 

electrònic. 

o Escoltar i anotar els comentaris dels clients i comunicar-los a Direcció per a possibles 

actuacions. 

o Analitzar el feed-back amb el client durant la seva estada i sortida, i comunicar a Direcció 

qualsevol imprevist que pugui haver hagut, per solucionar-ho amb la major brevetat possible 

i poder aplicar-ho en futurs casos. 

 

 

5.  MESURES ESPECÍFIQUES D’HIGIENE I SEGURETAT A LES ÀREES DEL LOCAL  

 

5.1 ZONES COMUNES 

 

o En les entrades de totes les zones comuns hi haurà a disposició de tothom gels 

hidroalcohòlics. 

o Es revisarà diàriament el funcionament de dispensadors de sabó, gel desinfectant, paper 
d’un sol ús... Procedint a reparar o substituir aquells equips que presentin avaries. Es tindrà 
un registre d’aquestes accions. 

o L'aire condicionat de les habitacions assegura una renovació de l’aire suficient, mitjançant 
els filtres HEPA. S’ha revisat el sistema d’aire condicionat i especialment el canvi dels filtres 
de forma regular. 

o Es controlaran els aforaments de cada zona per assegurar les distàncies de seguretat 

establertes. S'apel·la a la responsabilitat individual de tothom (clients i treballadors) pel que 

fa a complir amb la distància física (2 metres), sense perjudici de les pautes posteriors que 

pugui donar la Generalitat de Catalunya. 

o S’eliminaran aquelles decoracions supèrflues en zones comunes. 



 

o En els lavabos públics hi haurà un control amb totes les neteges i desinfeccions que s’hi 

duran a terme. Els lavabos, tant per a ús per clients i, si s'escau, per a ús del personal, han de 

tenir com a mínim dispensadors de sabó desinfectant, paper d'assecat, i/o solució 

desinfectant. Les mesures de neteja seran extremes mitjançant l'augment de la seva 

freqüència (almenys 3 cops al dia), durant l'obertura al públic de l'establiment. 

o Caldrà netejar almenys 3 cops al dia el passamans de l’escala. 

o Les papereres de les zones comunes han de tenir una obertura no manual i una bossa doble 

a l’interior. 

 

5.2 BAR I TERRASSA (ZONA D’ESMORZAR) 

o L'entrada per anar a esmorzar estarà dividida en dues zones de pas, per a la gent que surti i 
per a la gent que entri a esmorzar. Hi haurà unes tanques a la zona de la piscina amb un rètol 
que senyalitzarà el camí d’entrada (s’entrarà per la porta que dona a l’Av. Mistral). 

o A l'entrada del buffet hi haurà una taula amb guants de plàstic, a banda d’un dispensador 
amb hidrogel, i un rètol que recordarà als clients que només poden agafar productes del 
buffet si porten els guants i la mascareta posada, a més de guardar la distància preceptiva (2 
metres). Si no porten mascareta, l’hotel en podrà subministrar. 

o Hi haurà una altra taula davant de la màquina automàtica de cafè, amb el mateix 
equipament. 

o Tot el personal que faci funcions de cambrer portarà mascareta i guants. 

o L’esmorzar tindrà un horari de 8h-11h organitzat en 3 torns: el 1r de 8 a 9h (entrada entre 8 
i 8.15h), el 2n de 9 a 10h (entrada entre 9 i 9.15h) i el 3r de 10 a 11h (entrada entre 10 i 
10.15h), podent triar el client quin horari més li convé, tenint en compte que cada torn tindrà 
unes places limitades. A Recepció es durà un full Excel de control amb el torn que ha triat 
cada habitació. 

o Sempre hi haurà una persona fent funcions de cambrer que assistirà els clients en allò que 
necessitin. Els clients hauran de preguntar si la taula que volen ocupar ja ha estat netejada 
(cal esperar entre 3’ i 5’ abans d’ocupar una taula i unes cadires netejades, per tal que el 
desinfectant faci la seva acció). 

o Les taules i cadires de diferents grups tindran la distància de seguretat recomanada entre 
elles de 2 metres. 

o Les estovalles seran d'un sol ús i individuals. 

o Un cop el client acabi d'esmorzar i deixi la taula, aquesta i les cadires es netejaran i 
desinfectaran per deixar-ho tot preparat per al client o torn següent.  

o Per moure la brutícia del terra, es farà servir una mopa de neteja, i l’escombra només es farà 
servir en el moment de posar la brutícia al recollidor. 

o Tot i que els clients les utilitzen amb guants, per més precaució caldrà netejar les pinces  
per agafar menjar, entre torn i torn. 

o En acabar el servei es netejarà i desinfectarà tota la zona, estris i qualsevol superfície que 
hagi pogut ser tocada amb les mans, seguint els protocols de neteja establerts. 

 

 

 

 



 

5.3 BARRA  (ZONA DE TREBALL) 

o Tot el personal portarà mascareta. 

o Es disposarà a la zona de treball de la barra dels equips necessaris per poder fer una correcta 
higiene de les mans amb dosificadors i paper. El personal que hi treballi haurà de fer una 
constant neteja i desinfecció de les mans. 

o Tots els taulells, estris i superfícies utilitzades s’hauran de netejar i desinfectar amb el 
producte adequat. 

o Tota la vaixella, els coberts i els gots s’han de rentar amb el rentavaixelles a més de 60 
graus. 

o Manteniment de sistemes APPCC (anàlisi de perills i control de punts crítics). 

o Aplicació de distàncies de seguretat dins la zona de treball. 

o Les mercaderies s'hauran de desinfectar i guardar-se en els llocs adequats per a la seva 
pròxima utilització. 

o En acabar el servei es netejarà i desinfectarà tot el local. 

 

5.4 BAR 

o S’ha de fer la funció de cambrer amb guants i mascareta. 

o Es trauran el tamborets de la barra. Caldrà mantenir la distància de seguretat entre clients o 
grups de clients, o entre clients i personal.    

o Les taules estaran separades entre elles mantenint la distància de seguretat. 

o Preferentment, fora de l’horari d’esmorzar, serà la persona que faci la funció de cambrer qui 
anirà a prendre la comanda a la taula, i qui li porti al client el menjar i la beguda que ha 
escollit. 

o Un cop el client acabi de menjar i deixi la taula, aquesta es netejarà i desinfectarà juntament 
amb les cadires i s’assecarà amb paper. 

o En acabar el servei es netejarà i desinfectarà tota la zona i estris. 

o Si s’han d’engegar els ventiladors, es posaran en el mode de potència mínima. Les portes 
d’accés que donen al jardí i a la entrada sempre estaran obertes per fer que l’aire circuli. 

 

5.5 PISCINA 

o L'horari de piscina serà de 9h a 20h, i l’aforament màxim serà de 24 persones (96m2 de 
superfície / 4m2 per persona = 24) 

o Hi haurà una catifa desinfectant a la sortida de l’edifici de les habitacions, abans d’accedir a 
la zona de la piscina. 

o Els clients hauran de preguntar si l’hamaca, sofà o taula que volen ocupar ja ha estat 
netejada (cal esperar entre 3’ i 5’ abans d’ocupar-ho, un cop feta la neteja). 

o Les hamaques, sofàs, taules i cadires que utilitzin els clients es desinfectaran després de 
cada ús. Aquesta temporada no hi haurà coixins a les hamaques. 

o Les hamaques tindran la distància de seguretat recomanada entre elles, podent moure's a 
prop d’altres només si els clients són de la mateixa habitació i sota la supervisió del personal. 

o Cal netejar les escales de la piscina almenys 3 cops al dia. 



 

o Cada dia es faran els anàlisi pertinents per al control de l'aigua i s'exposaran al mateix 
recinte a la vista dels clients. 

 

 

 

 

5.6 HABITACIONS 
 

o El Servei de neteja diària d'habitacions intervindrà quan l'hoste estigui fora de l'habitació. En 
cas que l'hoste rebutgi aquest servei, el canvi de tovalloles es mantindrà igualment cada dia. 

o Mai entrarem a la seva habitació sense mascareta. 

o Intensifiquem la desinfecció de les habitacions i augmentem el temps perquè el personal 
realitzi una desinfecció integral de tots els elements de l'habitació. 

o Es garantirà la desinfecció de totes les superfícies amb productes homologats i altament 
desinfectants, amb la màxima garantia per a la salut. 

o Ventilem amb aire de l’exterior el màxim temps possible les habitacions.  

o Els aires condicionats disposen de filtres HEPA que són els més adients per evitar la 
circulació de virus. Aquests filtres es canvien amb regularitat. 

o La bugaderia externa certifica el tractament de la roba a més de 60º i amb productes 
desinfectants. 

o Tots els llençols, fundes i productes de cortesia disponibles a les habitacions es canviaran 
sistemàticament abans d’una nova entrada de clients. 

o S’aplicarà amb esprai un producte antisèptic després de netejar cada habitació. 

o Les habitacions no es tornaran a ocupar durant les 24 hores posteriors a la sortida del client 
(segons disponibilitat). 

 

 

6. MESURES GENERALS D’HIGIENE AMB PERSONAL EXTERN  

 

6.1 PROVEÏDORS 

 

o Els diferents proveïdors amb els quals treballem ens hauran d’enviar els protocols d’actuació 

i els certificats que puguin disposar. 

o Si el proveïdor ha d’entrar a la zona del bar primerament se li prendrà la temperatura i es 

mirarà que porti guants i mascareta. 

o Tot el material entregat per part del proveïdor es deixarà en primer lloc al quarto habilitat 

per als productes, i es netejaran les fruites i les verdures amb aigua. 

o Es traurà tot l’embalatge de les mercaderies i aquestes es duran als diferents departaments 

de l’hotel com són el bar, recepció, pisos... 

o Es treballarà estretament amb els proveïdors per tenir un control exhaustiu dels productes i 

hora d’entrega. 

 



 

 

7. MESURES GENERALS SOBRE EL PERSONAL 

7.1 MESURES D’HIGIENE I SEGURETAT 

o Si algun/a treballador/a ha presentat qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat en 
respirar, ...) que pugui estar associada amb la Covid-19, no ha d’acudir a treballar i ha de 
contactar amb el CAP o tel. d’atenció de la Covid-19 (061), i seguir les seves instruccions. No 
pot tornar a la feina fins que s’hagi confirmat que no hi ha risc per a ningú. L’empresa haurà 
d’informar el seu Servei de Prevenció  de Riscos Laborals (SPASS). 

o Si algun/a treballador/a ha estat en contacte estret amb una persona afectada per la Covid-
19 (distància menor a 2 metres durant almenys 15 minuts), tampoc hauria d’acudir al lloc de 
treball. Caldria fer-se un test diagnòstic per PCR als 7 dies, i si el resultat és negatiu es podrà 
reincorporar al lloc de treball; si no es pot fer el test, la reincorporació serà als 14 dies. 

o L’empresa disposa d’un protocol de substitucions per si alguna persona emmalalteix o ha de 
mantenir-se en situació d’aïllament. 

o Es donarà la possibilitat d’arribar amb roba de carrer a la feina, amb la roba de feina 
guardada en una bossa. Si s’opta per aquesta possibilitat, el/la treballador/a tindrà un quarto 
per canviar-se i guardar els seus estris (l’antic planxador).  

o Cada treballador/a netejarà a casa seva la roba de treball, i es recomana fer-ho a una 
temperatura superior als 60 graus i com a mínim durant 30’ (les ordres de la fase 3 ja no 
estableixen una temperatura mínima). Cal també desinfectar els estris personals utilitzats, o 
bé en finalitzar la jornada laboral o bé quan s’arribi al domicili particular (p. ex., el mòbil, 
ruixant-lo amb una mica d’alcohol i assecant-lo amb paper) 

o En començar i en finalitzar la jornada laboral, tot el personal es prendrà la temperatura, 
anotant-ho en el full personal que cadascú tindrà; si es té algun símptoma respiratori, 
s’anotarà al full i es comunicarà immediatament a Direcció, per poder fer un seguiment. A 
partir de 37,3º no es pot exercir l’activitat laboral.  

o S’entrarà al lloc de treball amb les mans netes 

o S'instarà al personal de l’hotel a rentar-se molt sovint les mans (entre 40” i 60”) i fer una 
desinfecció acurada, sobretot després d’entrar en contacte amb objectes dels clients 
(documentació, targetes, bitllets, etc.) o d’altres treballadors, o bé esternudar/tossir/mocar-
se. Si les mans estan brutes, no serveix de res rentar-se-les només amb hidrogel. 

o Tot el personal durà mascareta si ha d’interaccionar amb algú a una distància inferior a 1,5 
m, portarà el cabell recollit i les ungles curtes, i no portarà cap tipus de joiera o rellotges. 
També hi ha una pantalla de protecció (opcional) a disposició de cada persona; en aquest 
cas, la pantalla és només un EPI addicional, ja que igualment cal dur mascareta si ha 
d’interaccionar amb algú a una distància inferior a 1,5 m. 

o Evitar contactes amb la resta de personal i clients com ara abraçades, petons o estrènyer les 
mans, compartir objectes, ... i guardar sempre la distància (mínim 1,5 m sense mascareta). 

o Si cal anar al lavabo, s’haurà de dur la mascareta posada, i rentar-se les mans abans de 
tornar al lloc de treball. 

o Cal reforçar les tasques de neteja i desinfecció dels espais de treball de forma periòdica, amb 
especial incidència en les superfícies i aparells d’ús comú. 

o En acabar el seu torn, la persona que hi hagi a Recepció haurà de netejar i desinfectar tots 
els estris, aparells i la zona de treball, perquè el pròxim treballador s'ho trobi tot desinfectat. 

o Cada treballador guardarà el seu Registre de Jornada Laboral, signant-lo cada dia. 



 

o Un cop els EPIs finalitzin la seva vida útil (en el cas de mascaretes quirúrgiques que no són de 
tela, 8h), aquests es retiraran de forma immediata en el cubell que s’ha disposat, amb 
accionament no manual. 

o Tot el personal rebrà una formació clara i argumentada d’aquests procediments d'actuació i 
desinfecció davant la COVID-19. 

 

8. ALTRES MESURES ORGANITZATIVES 

o Modificacions per disminuir la presència de persones treballant al mateix temps: 
- Modificacions de jornada: les jornades estaran distribuïdes de tal manera que mai hi 

hagi més de dues persones treballant a la zona de Recepció 
o Es durà a terme un Pla de Verificació per assegurar que es compleixen les mesures previstes 

en aquest Pla de Contingència i que en tot moment es disposa dels estocs necessaris d’EPIs 

 

9. DETERMINACIÓ DE SITUACIONS PERSONALS D'ESPECIAL DE RISC 

o S'haurà de garantir la seguretat i salut dels/les treballadors/es especialment sensibles (TES) 
enfront de la Covid-19, havent de reflectir-se aquest criteri en l'avaluació de riscos. La seva 
incorporació ha d'estar vinculada a les indicacions del servei de prevenció (SPASS) i un cop 
s'hagin adoptat les mesures preventives. Per tant s'identificaran aquells treballadors 
especialment sensibles, amb els quals hauran d'extremar-se les mesures preventives 
d'higiene de mans i respiratòries, segons les indicacions del Ministeri de Sanitat i la valoració 
del servei de prevenció de riscos laborals.  S'hauran d'adoptar mesures específiques per a 
minimitzar el risc de transmissió a les persones treballadores especialment sensibles (TES) 
quan hagin hagut d’acudir al centre de treball. 

o Si algun/a treballador/a considera que és TES, s’ha de posar en contacte directament amb el 
nostre Servei de Prevenció  de Riscos Laborals (e-mail med@spass.es o shep@spass.es) , ja 
que d’acord amb la normativa en matèria de protecció de dades personals (LOPDPGDD), 
aquesta és una dada confidencial. 

 

10. CREACIÓ D’UN COMITÈ DE CRISI 

o La Direcció actuarà també com a Comitè de Crisi i serà l'equip que gestionarà conjuntament 
amb els altres departaments les accions relacionades amb la implementació de mesures 
preventives. 

 

 

11. NORMES D’ACTUACIÓ EN CASOS POSITIUS (EN INVESTIGACIÓ O CONFIRMATS) DE 
COVID-19 A L’ESTABLIMENT 

 

11.1 Si un treballador comunica símptomes compatibles amb la malaltia  

o En cas d'haver-hi símptomes per part del personal, aquest deixarà immediatament la feina i 
haurà d'anar a una consulta mèdica perquè valorin la seva situació i determinin les mesures 
a seguir. 
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o Es procedirà a desinfectar el seu lloc de treball i objectes del seu entorn que poguessin ser 

compartits amb altres persones. 

o En cas de confirmar-se el positiu, el Comitè de Crisi ha d’informar els contactes més propers 

del risc de contagi i aquests hauran de romandre en vigilància activa de símptomes (tos seca, 

febre, dificultats respiratòries...) 

 

11.2  Si un client allotjat comunica símptomes compatibles amb la malaltia  

Comunicat de la Direcció General de Turisme (juliol 2020): “Us informem sobre com procedir en 

el cas que detecteu que una persona que estigui allotjada en el vostre establiment, pateixi de 

símptomes compatibles amb la COVID-19.  

o En el cas que una persona allotjada mostri símptomes de COVID-19, cal aïllar-la a 

l’habitació/casa/apartament/bungalow/tenda i trucar al 061 o al CAP més proper per a que 

us indiquin com procedir. 

o Si la persona dona positiu de COVID, serà traslladada per Salut a l’hospital o a on determinin 

que és més adient procedir amb el seu tractament, que en tot cas serà fora de l’establiment 

turístic on hi era allotjat. 

o Per a les persones de contacte que acompanyen en la seva estada de vacances a l’afectat de 

COVID és probable que les autoritats sanitàries determinin que han de fer un període 

d’aïllament o quarantena. 

o En aquest cas, hauran d’abandonar també l’allotjament i les autoritats indicaran si han de 

realitzar la quarantena en el seu domicili (valorant la seva ubicació i forma de desplaçament) 

o els deriven a un Hotel “REFUGI”. 

o La derivació a un hotel “refugi” el confirmarà el centre sanitari que realitzarà un informe 

mèdic indicant el trasllat al de més proximitat. 

o Aquests hotels “REFUGI” acolliran únicament les persones acompanyants. 

o Per al trasllat, caldrà que des del primer allotjament fins a l’Hotel “REFUGI”, es proporcioni el 

servei de taxi, que haurà de ser a càrrec del client. No podrà moure’s en transport públic i 

serà de porta a porta. 

o La Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya assumeix el cost de l’estada a 

l’Hotel “REFUGI”. 

o Els establiments hotelers destinats a Hotel “REFUGI” hores d’ara són els següents: Hotel 

Peninsular de Girona (Av. de Sant Francesc, 6, 17001 Girona)” 

o El Comitè de Crisi de l’Hotel Mireia comunicarà a tots els departaments de l’hotel, 

especialment als que puguin requerir entrar a l’habitació (neteja, manteniment...), la 

situació d’aïllament de l’habitació, fins que el client doni positiu i sigui traslladat. I es trucarà 

al President del Gremi d’Hostaleria (Enric Dotras-627972402), per coordinar les actuacions 

amb la mínima afectació mediàtica possible. 

o Mentre no hi hagi confirmació negativa, la persona quedarà en aïllament:  

• No sortirà de l’habitació. 

• Extremarà les normes d’higiene. 

• Ús de mascaretes quirúrgiques en presència d’altres persones.  

o Si el client contagiat ja no es troba dins el nostre hotel, es bloquejarà l’habitació durant una 

setmana i s’aplicarà un protocol específic de neteja de cas confirmat. 

 



 

11.3 Serveis de neteja, manteniment i alimentació 

o Es desaconsella que el treballador accedeixi a les habitacions afectades, ja sigui per tasques 

de neteja o de manteniment. Hi haurà un registre de totes les persones que entrin o surtin 

de l’habitació on s’allotja el client amb símptomes de la malaltia, totes elles obligades a 

portar mascareta en tot moment i guardant sempre que sigui possible la distància 

recomanada. Es facilitarà els mitjans necessaris als clients per tal que duguin a terme les 

seves pròpies tasques de neteja. 

 

11.4  Condicionament de la unitat d’allotjament 

o Es procurarà a la persona afectada, fins que sigui traslladada, tots els medis necessaris 

perquè realitzi l’autoaïllament en les millors condicions de confortabilitat i seguretat: 

✓ Televisió i Wi-Fi 

✓ Ventilació natural a l’exterior 

✓ Es desconnectaran els sistemes de recirculació d’aire dins l’habitació. 

✓ La persona afectada disposarà de gel, tovalloletes desinfectants, bosses d’escombraries, gots 

de plàstic, etc. 

✓ Productes químics de neteja i desinfecció per a l’habitació 

11.5  Procediment de neteja d’habitacions amb persones contagiades o 

sospitoses d’estar-ho 

o L’accés de personal de neteja a les habitacions de malalts encara no traslladats o sospitosos, 

en cas de necessitat, es farà en condicions de màxima seguretat: 

✓ Ús de roba preparada per a aquesta situació (bata, guants i mascareta higiènica) 

✓ Manteniment de 2 metres de separació amb les persones afectades. 

✓ En cap cas el carro de neteja s’entrarà a la habitació. 

✓ El material d’un sol ús utilitzat per la persona malalta (tovallons, vasos, mascaretes...) 

s’eliminaran ficant-los en una bossa de plàstic que tanca hermèticament i es llençarà 

juntament amb les escombraries normals. 

✓ S’utilitzaran els protocols de neteja i desinfecció de les habitacions com els aplicats en el 

check-out dels clients. 

✓ Es llençarà o desinfectarà tot el material utilitzat en la neteja (baietes, fregones, 

raspalls...) 

✓ En aquest cas s’utilitzaran EPI d’un sol ús (guants, pantalles, mascareta, gorro i davantal 

impermeable) i s’utilitzarà gel hidroalcohòlic en acabar la neteja i retirar-se els EPI. 

✓ Els EPI d’un sol ús s’eliminaran de forma higiènica (bossa de plàstic tancada) i els EPI 

reutilitzables es desinfectaran adequadament. 

o Una vegada el client afectat abandoni l’establiment, l’habitació -un cop neta- quedarà 

bloquejada una setmana.  

o Quan el client malalt abandoni definitivament la habitació, es retiraran i substituiran totes les 

facilitats d’higiene (ammenities si n’hi hagués, paper de vàter, gots de plàstic...) i 

s’introduiran dins una bossa que es llençarà posteriorment.  

o S’utilitzarà sempre paper d’un sol ús per fer tota la neteja de l’habitació. Tenint una cura 

especial en la neteja de sanitaris i superfícies de contacte com els panys, comandaments, 

telèfons, interruptors...  



 

o En cas de no poder complir aquest termini es recomanarà sotmetre l’habitació a una 

desinfecció professional d’una empresa autoritzada, netejant també els filtres dels equips de 

climatització. 

 

11.6 Gestió de roba de llit i tovallolesEl client posarà la roba bruta en una bossa 

de plàstic i la tancarà perquè el personal de l’establiment la substitueixi per roba 

neta. El personal encarregat de recollir la roba la introduirà en una segona bossa 

identificada com a material contaminat, que s’enviarà a la bugaderia per rentar-la a 

un cicle calent de 60 graus. 

 

11.7 Gestió de residus 

o El client tancarà la bossa d’escombraries i la introduirà en una segona bossa junt amb els EPI 

utilitzats i deixarà la bossa fora de l’habitació a l‘hora acordada amb l’establiment. El 

personal encarregat de la recollida ho manipularà amb guants i els dipositarà en una tercera 

bossa, eliminant-ho al contenidor de restes.Servei d’aliments i begudes 

o Se li facilitarà el servei de menjar al client aïllat tenint en compte: 

✓ El menjar s’entregarà en una safata fora de l’habitació avisant al client perquè l’entri, i 

quan acabi caldrà deixar-ho fora de l’habitació a la hora acordada. 

✓ La vaixella bruta i la safata es manipularan amb guants d’un sol ús  i es rentaran al 

rentavaixelles. 

11.9 Normes de la persona acompanyant 

o En cas que la persona afectada comparteixi habitació amb una altra persona, aquesta serà 

contacte estret i se li aplicaran les normes següents: 

✓ Si és possible, se li oferirà una habitació alternativa el més propera possible. 

✓ L’acompanyat haurà de romandre autoaïllat. Si surt de l’habitació, haurà de fer-ho amb 

mascareta. 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


