C O R O N A V I R U S

COMERÇ AL DETALL
INDICACIONS GENERALS
Cal reduir al 40% l'aforament dels locals, garantint la distància mínima de 2
metres entre clients.
Si el local disposa de més d'una planta, ha de mantenir-se eixa mateixa
proporció del 40% en cadascuna d'elles.
Han d'establir-se sistemes que permeten la recollida escalonada dels
productes per a evitar aglomeracions i disposar un servei d'atenció especial
per a les persones majors de 65 anys.
Es podran realitzar accions espacials o de promoció (rebaixes o descomptes)
assegurant que no es generen aglomeracions, garantint distància de seguretat
i límit d'aforament.
MESURES GENERALS
Els locals realitzaran, com a mínim 2 vegades al dia, una d'elles
obligatòriament al final del mateix, una neteja i desinfecció de les
instal·lacions.
Es realitzarà una neteja i desinfecció de llocs de treball en cada canvi de torn, i
les mesures de neteja s'estendran no només a la zona comercial, sinó també a
zones privades dels treballadors.
El funcionament i la neteja dels lavabos ha de revisar-se, com a mínim, una
vegada al dia, i cada hora en el cas dels centres o parcs comercials.
En venda automàtica, màquines de «vending», bugaderies d'autoservei i
activitats similars, cal complir les mesures d'higiene i desinfecció adequades
tant a les màquines com als locals.
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Si es disposa d'ascensor, es limitarà el seu ús i la seua ocupació màxima serà
d'1 persona, amb l'excepció d'aquelles que puguen precisar assistència d'un
acompanyant i els casos en què es puga mantenir la distància de seguretat de
dos metres.
Tots els treballadors hauran de comptar amb EPIs adequats al nivell de risc.
L'ús de màscares serà obligatori quan no puga garantir-se la distància de
seguretat interpersonal.
El registre d'entrada amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre
sistema de control horari.
La distància entre venedor o proveïdor i client serà d'un mínim d'un metre.
En les perruqueries, centres d'estètica o fisioteràpia, caldrà utilitzar EPIs.
Els establiments hauran de posar a disposició del públic dispensadors de gels
hidroalcohòlics.
En els establiments del sector comercial tèxtil, d'arreglaments de roba i similars,
els vestidors hauran d'utilitzar-se per una única persona, després del seu ús es
netejaran i desinfectaran.
AFORAMENT
Els establiments hauran d'establir sistemes que permeten el recompte i control
de l'aforament.
Les portes que es troben en el recorregut entre el pàrquing i l'accés a botiga
hauran de romandre obertes per a evitar la manipulació dels mecanismes
d'obertura.
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En els establiments i locals que disposen d'aparcaments propis per als seus
treballadors i clients, quan l'accés a les instal·lacions, els lectors de tiquets i
targetes de treballadors no puguen realitzar-se de manera automàtica sense
contacte, aquest serà substituït per un control manual i continu per part del
personal de seguretat.
MERCATS
Els mercats han de limitar l'afluència a un terç dels punts de venda habituals o
autoritzats. Limitant l'afluència de clients assegurant el manteniment de la
distància de 2 metres.
Els punts de venda del mercat hauran de disposar de papereres, que hauran de
ser netejades freqüentment.
La distància entre els punts de venda ha de ser de 2 metres, indicada amb
marques a terra, o mitjançant l'ús de balises, cartelleria i senyalització.
Es garantirà que els productes comercialitzats no siguen manipulats per part dels
consumidors.
CENTRES I PARCS COMERCIALS
Els establiments dels centres i parcs comercials reobrin limitant el seu aforament
al 40%.
Les zones comunes han de ser utilitzades pels clients només per al trànsit entre
establiments comercials i el seu aforament queda limitat al 30%.
Sí que es permet estar en locals d'hostaleria i restauració, que han de seguir les
condicions aplicades per a la Fase 2.
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L'ús dels lavabos i sales de lactància seran controlades i netejades
periòdicament. Les d'ús familiar comú només s'ocuparan per una única família.
Per a espais de més de quatre metres quadrats que compten amb més d'una
cabina o urinari, l'ocupació màxima serà d'un terç del nombre de cabines/urinaris
que tinga l'estança.
Les àrees recreatives com zones infantils, ludoteques o àrees de descans
romandran tancades.

*(Esta fitxa s'ha elaborat a partir de la informació emanada de les distintes autoritats sanitàries del nostre país i de la
nostra comunitat autònoma, i té vigència des de l'1 de juny de 2020)

