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Recomanacions sobre la distància de seguretat per 
evitar el contagi del coronavirus SARS-CoV-2  

I. Distància de seguretat  
El coronavirus SARS-CoV-2 es transmet per contacte directe amb les secrecions 
respiratòries d’una persona infectada que es generen amb la tos, l’esternut o, fins i tot, quan 
parla. 

En general els virus respiratoris es transmeten amb el contacte directe, en tocar una 
persona infectada o bé la superfície on aquesta ha exhalat gotetes en les quals es 
transporta el virus (el qual sobreviu a la superfície durant dies) i en tocar-se tot seguit els 
ulls, el nas o la boca, i també en inhalar aquestes gotetes per proximitat amb la persona 
infectada.  

Una altra via de transmissió és el transport d’aquestes partícules exhalades amb virus per 
mitjà de l’aire. Immediatament després d’expirar-ne una, el líquid contingut comença a 
evaporar-se i algunes gotes esdevenen tan petites que estan més afectades pel corrent 
d’aire que per la gravetat. D’aquesta manera, viatgen metres des d’on es van originar.i Per 
això és tan important tapar-se la boca amb mocadors d’un sol ús o amb el colze en tossir i 
esternudar, així com rentar-se les mans molt sovint i mantenir uns bons hàbits d’higiene 
respiratòria.  

II. Recomanacions preventives 
Com a premissa general, tant les empreses com els treballadors han de complir totes les 
disposicions i resolucions que les autoritats competents estableixen i tenir en compte les 
indicacions de les autoritats sanitàries i laborals. 

Quant al compliment dels deures en matèria preventiva, l’empresa ha d’emprendre les 
actuacions que calguin i el seu servei de prevenció ha de tenir un paper d’assessorament 
rellevant i específic en el disseny i l’execució de les mesures. 

Així mateix, cal consultar les mesures que s’estableixen o acordar-les quan escaigui, d’acord 
amb els procediments que es preveuen legalment, amb els comitès de seguretat i salut o 
amb els delegats de prevenció, sens perjudici de tractar els temes que afectin les relacions 
laborals amb els òrgans de participació i representació legals.  

Aquest document orienta sobre la mesura preventiva que cal seguir per mantenir la distància 
de seguretat entre persones en l’entorn del treball. 
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1. Distància de seguretat entre el personal treballador 

Per evitar la transmissió del coronavirus SARS-CoV-2, es considera que és important i 
efectiu establir una distància de seguretat d’1,5 m entre les persones, d’aquesta manera la 
majoria de les gotetes que exhalem cauen i arriben a terra o s’evaporen abans d’haver 
recorregut la distància esmentada.ii 

Però també és important seguir altres mesures per evitar la transmissió per l’aire en espais 
interiors, com augmentar la taxa de ventilació, aprofitar la ventilació natural, evitar la 
recirculació de l’aire, minimitzar el nombre de persones que comparteixen un mateix ambient  
i augmentar la freqüència de neteja.  

Tanmateix, la distància social que s’ha de mantenir entre treballadors s’ha definit per als que 
fan tasques en posició estàtica, i no s’ha tingut en compte els efectes aerodinàmics 
introduïts pel moviment de les persones, que, per exemple, tenen lloc quan es desplacen. 
Estudis recents manifesten que, en activitats com caminar de pressa o córrer,  les gotes es 
poden traslladar a una distància superior a 1,5 m.iii 

Així doncs, a fi de determinar una distància de seguretat entre els treballadors i les mesures 
que s’han d’aplicar, s’haurà de tenir en compte les activitats que desenvolupen, si es tracta 
de feines que impliquen estar en posició estàtica (assegudes a cadires, dempeus en un lloc 
concret, etc.)  o posició dinàmica, que inclouen desplaçaments (per fer reparacions, neteges, 
obres ...). 

S’han de considerar, sobretot, les recomanacions que fan les organitzacions sobre el 
distanciament social, a fi d’evitar la concentració de persones, com: 

• Establir sistemes de teletreball i treball a distància sempre que sigui possible. 
• Prioritzar la incorporació al treball dels treballadors d’acord amb els criteris de les 

autoritats sanitàries i de la modalitat organitzativa de l’empresa (servei de 
prevenció). 

• Identificar els serveis essencials o mínims i organitzar equips de treball separats. 
• Prohibir les visites externes que no estan relacionades amb la feina. 
• Evitar les reunions presencials i afavorir les videoconferències o altres sistemes 

no presencials. 

a. Mesures per garantir la distància de seguretat entre treballadors 

Per calcular l’aforament màxim de treballadors que poden estar al mateix temps en el centre 
de treball i garantir la distància de seguretat, s’ha de tenir en compte la dimensió dels 
espais, la ubicació del mobiliari i la dels equips de treball, així com l’ús que se’n fa i els 
moviments que efectuen en posar-los en funcionament.  

Algunes de les mesures que es poden adoptar per minimitzar el nombre de contactes són: 

• Romandre en el centre de treball el mínim temps possible. 
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• Reduir el nombre de treballadors i treballadores presents simultàniament. 
• Establir i flexibilitzar els horaris i torns especials. 
• Adaptar les velocitats de les línies de producció, en funció del nombre de 

treballadors que les poden atendre, mantenint la distància d’1,5 m. 
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i. Vies d’accés i zones de pas 

Les vies d’accés i zones de pas (vestíbuls, passadissos, escales, ascensors, portes, zones 
de recepció i expedició) són espais de pas freqüent de persones, amb la qual cosa hi ha 
més probabilitat de tocar superfícies i objectes contaminats i que hi hagi més contacte 
directe entre persones.  

Les accions que es poden aplicar per evitar l’aglomeració de personal i garantir-ne les 
distàncies de seguretat són: 

• Desplaçar-se de manera individual. 
• Establir entrades per torns i flexibilitzar horaris. 
• Establir, quan sigui possible, vies d’entrada i sortida diferents i separades. 
• Establir una zona de recepció i una zona d’expedició de material separades. 
• Dissenyar zones d’espera, que han de tenir senyalitzades les distàncies de 

seguretat. 
• Si les dimensions del centre de treball ho permeten, cal establir circuits amb un 

únic sentit de circulació i senyalitzar-los. 
• Si les dimensions dels passadissos són prou amples, cal establir dues vies de 

circulació, una per a cada sentit, que estiguin separades entre si per 1,5 m i 
senyalitzades. Quan no sigui possible, cal separar els sentits de les vies de 
circulació i establir un sentit preferent de pas. 

• Facilitar els accessos als espais amb sistemes de detecció de persones i 
d’obertura mecànica o deixant, quan sigui possible, les portes obertes, a fi 
d’evitar les aglomeracions i, alhora, estalviar-se l’ús de les manetes. 

• Fomentar l’ús de les escales en lloc de l’ascensor. En cas, d’agafar l’ascensor, 
fer-ho individualment. 

ii. Llocs de treball de posició estàtica 

Es consideren llocs de treball de posició estàtica els que impliquen un radi d’acció limitat, per 
exemple, feines administratives en què les persones fan les tasques assegudes, o tasques 
que es fan en punts concrets d’una cadena de producció o en punts de control, entre 
d’altres. En aquests casos, es pot acotar l’espai on els treballadors es mouen i senyalitzar 
els límits del lloc de treball.   

Les accions que es poden dur a terme per reduir la possibilitat de contacte interpersonal 
són: 

• Distribuir els llocs de treball per garantir que es manté la distància de seguretat 
d’1,5 m. 

• Separar les taules i el mobiliari, així com eliminar el mobiliari innecessari. 
• Acotar i senyalitzar espais, per exemple, marcar els límits a terra amb pintura, 

cinta adhesiva o altres elements que no entorpeixin el pas i siguin antilliscants. 
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• L’ús d’eines, equips de treball, material d’oficina, telèfons, etc., ha de ser d’ús, 
preferiblement, individual, a fi d’evitar els desplaçaments dels treballadors i la 
interrelació d’aquests.  

• Evitar, sempre que sigui possible, traslladar material o equips fora d’una àrea 
concreta. 

• Establir sistemes per recordar la necessitat de mantenir la distància de seguretat, 
com ara la senyalització.  

• Mantenir la distància de seguretat entre el lloc de treball i les zones de pas. 

iii. Llocs de treball de posició dinàmica 

Es consideren llocs de treball de posició dinàmica els que impliquen haver-se de desplaçar, 
ja sigui a una àrea més o menys limitada o a diferents àrees d’un centre de treball, com ara, 
els del personal de les obres, la neteja o els tallers, o els dels monitors de gimnàs i 
entrenadors d’activitats esportives, etc. En aquest cas, és més complicat delimitar l’espai de 
treball i, per tant, serà difícil garantir la distància de seguretat esmentada. Per aquest motiu, 
les mesures que cal aplicar són de caire organitzatiu com les que s’han descrit anteriorment 
i les que s’estableixen en les vies d’accés per als desplaçaments en l’interior del centre de 
treball. Altres accions que també es poden aplicar són: 

• Modificar la manera d’executar la tasca (mecanitzar-la, utilitzant equips de treball 
que permetin separar els treballadors i treballadores, etc.). 

• Analitzar la distribució i l’organització del lloc de treball per establir distàncies de 
seguretat amb altres treballadors i usuaris. 

• Dissenyar zones de treball que permetin desplaçar-se i, alhora, mantenir la 
distància d1,5 m entre les persones. 

• Instal·lar barreres físiques i elements de separació entre espais quan no es pugui 
garantir la distància de seguretat. 

En cas que no es puguin adoptar mesures que garanteixin la distancia ni l’ús de barreres 
físiques entre els treballadors i treballadores, el servei de prevenció ha de valorar l’ús 
d’equips de protecció individual, en funció de l’avaluació de riscos. 

iv. Àrees comunes 

Les zones comunes dels centres de treball (vestuaris, lavabos, zones de descans, 
menjadors, reprografia, etc.) requereixen una atenció especial a fi d’evitar el risc de contagi, 
atès que hi ha més probabilitat d’entrar en contacte amb superfícies i objectes contaminats i 
d’haver-hi contacte directe entre persones.  

El nombre de treballadors que poden fer ús d’aquestes zones comunes de manera 
simultània ha de ser el que permeti mantenir una distància interpersonal mínima d’1,5 m. 

Les mesures que es poden adoptar són: 
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• Preveure un ús esglaonat de les zones comunes i, si és possible, fer-ne un ús 
individual.  

• Col·locar cartells en què s’indiqui l’aforament màxim que pot haver-hi en cada 
àrea.  

• Establir sistemes per recordar la necessitat de mantenir la distància de seguretat. 
• Reduir el mobiliari, segons la capacitat de l’espai, i senyalitzar la distància de 

seguretat en cas d’haver d’utilitzar màquines de manera compartida 
(fotocopiadores, impressores o màquines de venda automàtica). 

b. Mesures col·lectives quan no es pot garantir la distància de seguretat  

En els llocs de treball o en les tasques en què és difícil mantenir la distància de seguretat i 
és necessari compatir els espais, s’ha d’adoptar altres mesures, com les barreres físiques i 
els elements de separació entre persones. Algunes d’aquestes solucions són: 

• Instal·lar sistemes de separació amb espai suficient per permetre els moviments 
necessaris per dur a terme les activitats. Aquests sistemes de separació poden 
ser mampares, de vidre o metacrilat transparent, que permetin la visibilitat, i que 
siguin resistents als cops i fàcils de netejar i desinfectar, i no obstaculitzin la 
ventilació ni la climatització. 

• En cas que la mampara tanqui un espai (espais d’informació al públic o punts de 
control d’accés), si es considera convenient, cal que disposi d’un mecanisme de 
comunicació i de pas de documents.  

• Analitzar la possibilitat d’instal·lar mampares portàtils o mòbils davant situacions 
eventuals. 

• En locals amb accés al públic, cal instal·lar elements de separació tant entre els 
treballadors com entre els usuaris. 

• Aquests elements de separació també es poden aplicar a vies d’accés, zones de 
pas o zones comunes quan no es pugui garantir la distància mínima de seguretat 
d’1,5 m. 

c. Mesures individuals  

La utilització d’equips de protecció respiratòria (EPI respiratori) i altres tipus de mascaretes 
quirúrgiques i higièniques s’han d’incorporar d’acord amb l’avaluació de riscos dels llocs de 
treball, les indicacions dels serveis de prevenció o les recomanacions que l’autoritat sanitària 
indica. És recomanable emprar-los, en general, als llocs de treball en què es comparteixin 
espais (especialment, en superfícies de treball) o quan sigui més difícil complir estrictament i 
permanentment les distàncies de seguretat mínimes establertes.  

En cas que la valoració feta del risc a la infecció per SARS-CoV2 indiqui la necessitat 
d’utilitzar equips de protecció individual front el risc de contagi per coronavirus, cal garantir la 
distribució dels EPI, així com la formació i la informació als treballadors i treballadores 
perquè sàpiguen com s’han d’emprar. 
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d. Altres mesures complementàries a la mesura de distància de seguretat per evitar el 
risc de contagi 

• Intensificar la neteja i la desinfecció dels llocs de treball, especialment les zones 
comunes i les superfícies de treball compartides. Trobareu més informació a 
Preguntes més freqüents sobre neteja i desinfecció d’espais en relació amb el 
SARS-CoV-2 de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral. 

• Garantir la ventilació adequada dels locals, sigui natural o forçada. 
• El fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema de 

control horari que garanteixi les mesures higièniques adequades per a protecció 
de la salut i la seguretat dels treballadors, o bé s'haurà desinfectar el dispositiu 
de fitxatge abans i després de cada ús, advertint als treballadors d'aquesta 
mesura. 

• Preveure llocs separats on es pugui deixar la roba de treball i la de carrer. 
• Preveure llocs on netejar-se les mans amb aigua i sabó o amb solució 

hidroalcohòlica. 
• Disposar cubells amb tapa i amb sistema d’accionament amb pedal com a 

paperera per llençar tovalloles o mocadors d’un sol ús. 
• Extremar la neteja de mans abans i després de l’ús de les cafeteres i màquines 

de venda automàtica. 
• Els estris relacionats amb l’alimentació han de ser preferentment d’un sol ús i no 

compatir utensilis, i evitar l’ús compartit d’equipaments per a aliments, com ara 
les neveres. 

• Deixar els espais amb pocs objectes, a fi de facilitar la neteja.  
• Utilitzar materials de fàcil neteja. 
• Garantir el compliment de les mesures d’emergència, com per exemple les vies 

d’evacuació. En cas de modificar-les, s’ha d’informar a tots els treballadors i 
treballadores. 

• Informar i formar a tots els treballadors i treballadores de les noves mesures 
preventives adoptades. 

• Fer extensives totes les mesures adoptades a altres treballadors i treballadores 
que accedeixin al centre de treball (proveïdors, subcontractistes, empreses 
d’obres o serveis o treballadors autònoms) i garantir que els treballadors de 
l’empresa estiguin protegits quan es desplacin a fer la seva feina a altres 
empreses o en visitar els clients. 

2. Informació complementària 

Atès que el coneixement sobre el mecanisme de transmissió, el nombre de persones 
infectades, la gravetat  i altres característiques del SARS-CoV-2 estan en progrés continu, 
cal estar ben informats. En conseqüència, és necessari estar pendents regularment de les 
instruccions que les autoritats sanitàries i laborals puguin emetre per diferents canals 
d’informació. 

https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/04_-_riscos_i_condicions_de_treball/riscos_laborals/coronavirus/FAQ-NETEJA-I-DESINFECCIO_16042020.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/04_-_riscos_i_condicions_de_treball/riscos_laborals/coronavirus/FAQ-NETEJA-I-DESINFECCIO_16042020.pdf
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Departament de Salut 

• Coronavirus SARS-CoV-2 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

• Institut Català de Seguretat i Salut Laboral – Coronavirus 
• Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions 

vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-
CoV-2. Consell de Relacions Laborals. 

Ministeri de Sanitat 

• Enfermedad por nuevo coronavirus, COVID-19 

Organització Mundial de la Salut 

• Guidance for health workers 

European Agency for Safety and Health at Work 

• COVID-19: guidance for the workplace 

 

i MORAWSKA, L.; JOHNSON, G.; RISTOVSKI, Z.; HARGREAVES, M.; MENGERSEN, K.; Corbett, S. [et al.] 
2009. “Size distribution and sites of origin of droplets expelled from the human respiratory tract during 
expiratory activities”. Journal of Aerosol Science. 40(3): 256-269, 2009. 
 
ii AI ZT, MELIKOV AK. 2018. “Airborne spread of expiratory droplet nuclei between the ocupants of 
indoor environaments: A review”. Indoor Air. 28(4): 500-524, 2018. 
 
iii B. BLOCKEN, F. MALIZIA, T. VAN DRUENEN, T. MARCHAL. “Towards aerodinamically equivalent 
COVID19 1,5 m social distancing for walking and running”. Urban physics, wind engineering and 
sports aerodynamics, 2020. 

                                                

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/coronavirus/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/health-workers
https://osha.europa.eu/es/highlights/covid-19-guidance-workplace
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