PROTOCOL INTERN APROVAT EN RESPOSTA A L’ALERTA SANITÀRIA DEL COVID-19
Actualitzat: 16 de març de 2020
Elaborat pel Grup de Coordinació COVID19 de Lafede ( Membres ET Comissió Paritària + Punt d’Informació +
direcció de Lafede.cat)
El present document actualitza les indicacions que seguirà Lafede.cat, a partir de les darreres notícies i
mesures preses per les autoritats
1. OBJECTE
Aquest protocol inclou les diferents accions que Lafede.cat ha planejat i adoptat en resposta a l'alerta de salut
COVID19. Aquest protocol serà sotmès a revisió permanent sobre la base de l'evolució i la nova informació
disponible sobre la malaltia i de les instruccions rebudes de les autoritats competents.
2. MESURES QUE S’HAN DE PRENDRE MENTRE ES MANTÉ L’ALERTA SANITÀRIA A CATALUNYA
2.1 MESURES GENERALS
A partir de les recomanacions de les autoritats sanitàries, documents de referència de sindicats, institucions i
autoritats, i del mateix sector:
- Lafede.cat cancel·la tota activitat externa i interna de les entitats a la seva seu (Carrer Tàpies 1-3), fins
que les autoritats decretin la tornada a la normalitat.
- L’atenció al públic queda anul·lada de manera presencial. Es farà mitjançant el telèfon habitual (93 442
28 35) i el correu electrònic informació@lafede.cat en horari de 9h a 15h per facilitar la conciliació del
personal tècnic.
- Lafede.cat seguirà les recomanacions de les autoritats sanitàries amb la voluntat de contribuir
responsablement a les actuacions de salut pública.
- Lafede.cat fa una crida a no incrementar ni contribuir a l’alarmisme, i ajudar a actuar generant una consciència
col·lectiva de prevenció i contenció vers els col·lectius més vulnerables.
- Lafede.cat suspèn els viatges internacionals, i demana a les entitats federades fer el mateix per evitar
problemes de retorns, i d’expansió del virus a d’altres països.

Mesures de prevenció general
- Lafede.cat informa a tot el personal sobre el virus, les seves vies de transmissió i les mesures de prevenció
individuals a prendre, fent especial èmfasi en les mesures de prevenció.
El coronavirus es transmet per contacte directe amb les secrecions respiratòries que es generen amb la tos o
l’esternut d’una persona malalta a l’entrar en contacte amb els nostres ulls, nas o boca.
Per prevenir el contagi, cal aplicar les següents mesures de protecció:
• Rentar-se les mans freqüentment (amb aigua i sabó o solucions alcohòliques 70%), especialment
després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
• Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la part interna del colze en el moment de tossir
o esternudar i rentar-se les mans de seguida (amb solucions alcohòliques 70% o amb aigua i sabó).
• Evitar el contacte proper (almenys una distància de dos metres) amb persones que pateixen infeccions
respiratòries agudes i presenten tos, esternuts o expectoracions, i no compartir les pertinences
personals.
• Evitar compartir menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) i altres objectes sense netejarlos degudament.
• No s’han de prendre precaucions especials amb els aliments ni amb els animals a Catalunya per evitar
aquesta infecció.
2.2 MESURES QUANT A L’ACTIVITAT LABORAL
- Lafede.cat posa en marxa un Grup de Coordinació pel COVID19 de Lafede.cat, que formaran les dues persones
representants de l'ET a la Comissió Paritària, el Punt d’Informació i la direcció de Lafede.cat. Aquest grup serà
l'encarregat d'actualitzar aquest protocol, mantenir informades al personal i junta de Lafede.cat de les mesures
preses, i prendre decisions adequades que vetllin per la seguretat de les persones i entitats. El Grup de
Coordinació COVID19 també serà l'enllaç amb els proveïdors, el manteniment i la neteja de Lafede.cat.
- Seguirem les indicacions del Ministeri de Sanitat i de la Generalitat de Catalunya per a contribuir a la
remissió del virus i no saturar el sistema públic de salut. Compartim l'enllaç al seu web en la qual s'actualitza
constantment la informació i les mesures que es van prenent.
- Dins les mesures de salut pública recomanades, Lafede.cat mantindrà l’activitat laboral. A partir del dia 16
de març, les persones treballadores faran teletreball tot garantint la coordinació de totes les tasques i funcions.
- Lafede.cat insta a totes les treballadores, òrgans i eixos de govern, així com entitats federades, amigues, i
persones usuàries (tant de Tàpies com d’Erasme de Janer), també a proveïdores i d’altres col·lectius amb els que
mantenim relació- , a seguir les indicacions i orientacions pactats al document en el Consell de Relacions
Laborals (CRL) pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i CCOO, UGT, FOMENT i PIMEC del 9 de
març de 2020, que com ja han indicat és revisable en funció de l’evolució de la situació.
- Lafede.cat mantindrà la informació actualitzada, a partir de les indicacions de les autoritats sanitàries i
laborals amb la voluntat de reaccionar amb diligència als canvis que es puguin produir en la situació.

- De cara a activitats programades (internes i amb eixos i grups de treball), en la mesura del possible procurarem
reforçar la comunicació i les TIC per sostenir les accions que quedin afectades per mesures de prevenció,
contenció o tractament de la malaltia.
- Les reunions a la seu queden completament anul·lades fins a nou avís.
- En qualsevol cas, Lafede.cat informarà a totes les persones treballadores aquelles instruccions relatives a les
mesures individuals o col·lectives que s’adoptin.
- En els casos excepcionals i justificats on que calgui fer reunions presencials, se suggereix que no hi hagi més
de 3 persones a la reunió i en qualsevol cas es guardi una distància de mínim de dos metres.
2.3 MESURES QUANT A LES ACTIVITATS PÚBLIQUES A L’ESPAI TÀPIES, PREVISTES PER LES ENTITATS,
REUNIONS D’EIXOS O GRUP DE TREBALL DE LAFEDE.CAT
Seguint les recomanacions dels òrgans oficials, des de divendres 13 de març, es cancel·len totes les activitats
internes i externes que es realitzen a la seu de l’Espai Tàpies (C/Tàpies, 1-3). Aquesta cancel·lació es
mantindrà fins que les autoritats competents ho recomanin.

DOCUMENTS DE REFERÈNCIA
- Ministerio de Sanidad. www.mscbs.gob.es
- Recomanacions de les mesures laborals des de la Coordinadora ONGD d’Espanya
- CC.OO: Indicacions i informacions sobre l’evolució del Coronavirus
- Protocol intern de prevenció i actuació d’INTERED.

