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PLANS I PROTOCOLS APLICATS A L’HOTEL MAS LA FERRERIA.
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1. PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES NOSTRES HABITACIONS.



1. PROTOCOL DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES NOSTRES HABITACIONS.
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1. MESURES PREVENTIVES A LES NOSTRES HABITACIONS.
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2. PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ DELS DIFERENTS ESPAIS COMUNS.



2. PROTOCOL DE NETEJA I DESINFECCIÓ DELS DIFERENTS ESPAIS COMUNS.
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2. MESURES PREVENTIVES ALS ESPAIS COMUNS.
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3. PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ DEL RESTAURANT.



3. PROTOCOL DE NETEJA I DESINFECCIÓ DEL RESTAURANT.
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3. MESURES PREVENTIVES AL RESTAURANT.
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4. PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE LA CUINA.



4. PROTOCOL DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE LA CUINA.
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4. MESURES PREVENTIVES A LA CUINA.
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5. PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ DEL JARDI I PISCINA.



5. PROTOCOL DE NETEJA I DESINFECCIÓ DEL JARDÍ I PISCINA.
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5. MESURES PREVENTIVES AL JARDI I PISCINA.
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3. FORMACIÓ GENERAL PEL PERSONAL.
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3. FORMACIÓ ESPECÍFICA PEL PERSONAL DE RECEPCIÓ.
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3. FORMACIÓ ESPECÍFICA PEL PERSONAL DE SALA.
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3. FORMACIÓ ESPECÍFICA PEL PERSONAL DE NETEJA.
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3. FORMACIÓ ESPECÍFICA PEL PERSONAL DE CUINA.
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3. FORMACIÓ ESPECÍFICA PEL PERSONAL DE MANTENIMENT.

)



)

2. FORMACIÓ CONTINUA A TOT L’EQUIP.



CONEIXEMENT DELS REQUISITS NECESSARIS I NORMATIVES VIGENTS.

)

• La norma “ISO 22483 Turismo y Servicios Relacionados – Hoteles - Requisitos para la Prestación del
Servicio”

• Medidas para la reducción de contagio por el coronavirus SARS-Cov-2 en servicios de restauración” (ICTE,
2020), de aplicación al servicio de cafetería/restaurante

• Medidas para la reducción de contagio por el coronavirus SARS-Cov-2 en hoteles y apartamentos
turísticos” (ICTE, 2020).

• Check-list elaborado por CEHAT - ITH en base a la orden SND/414/2020 de 16 de mayo y a SND/399/2020 del 9
de mayo del 2020 del Ministerio de Sanidad, a la guía publicada por el Min. de Industria, Comercio y Turismo y
elaborada por el ICTE a petición de la Secretaría de Estado de Turismo “Medidas para la reducción del contagio
por el coronavirus SARSCoV-2” y el elaborado por HOSBEC “Guía HOSBEC para la reapertura post Covid-19 en
alojamientos turísticos”.
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Avaluar de forma individualitzada el risc i les
tasques a realitzar per la persona treballadora,
tenint en compte els factors de vulnerabilitat i
especial sensibilitat de la persona treballadora.

Gestió de casos en cas posible, probable o 
confirmat de COVID-19:



)

Treballador amb convivent amb sospita de COVID-19 
• Aïllament domiciliari. Sol·licita la baixa al telèfon habilitat a la seva comunitat autònoma.

Treballador amb símptomes (tos, febre, dificultat respiratòria) 
• Aïllament domiciliari. Ha de trucar al seu Centre de Salut o al telèfon habilitat a la seva comunitat autònoma 

per ser avaluat. 
• L’empresa ha de fer un estudi de contactes. Ha de manar a l’aïllament domiciliari a aquells que siguin 

considerats “Contactes Estrets” i la resta podran seguir als seus llocs de treball adoptant les mesures 
preventives col·lectives i individuals.

Treballador amb un Company amb símptomes o diagnosticat COVID-19. 
Després de l’estudi de contacte: 
• Si el contacte és estret: Aïllament domiciliari, i vigilar símptomes respiratoris seguint els protocols establerts. 

S’ha de posar en contacte amb el seu servei de salut o telèfons habilitats per avaluar si la baixa és 
considerada. 

• No hi ha contacte estret: continuar amb la vida laboral adoptant les mesures preventives col·lectives i 
individuals.
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• A qualsevol cas sospitós d’infecció pel SARS-CoV-2 se li col·locarà una mascareta quirúrgica i se’l retirarà de la 
seva activitat professional, se li realitzarà una PCR (o una altra tècnica de diagnòstic molecular que es consideri 
adequada) en les primeres 24 hores: 

• Negativa: es descarta el cas i es reincorpora a la feina, amb mascareta quirúrgica fins a completar els 
14 dies des de l’inici dels símptomes, evitant durant aquest temps el contacte amb persones 
considerades vulnerables per COVID–19 però si hi ha, 

• Alta sospita clínica: repetir PCR amb una nova mostra del tracte respiratori 

• Si es negativa i han passat dies des de l’inici dels símptomes: valorar serologia IgM:

1. Negativa: descartar el cas 
2. Positiva: Cas confirmat, aïllament domiciliari* 

• Positiva: Continuar aïllament domiciliari



)


