Distància de
seguretat

Mesures a tenir en
compte en bars i
restaurants

Respecteu la distància
mínima de seguretat.
Com a màxim, estan
permeses les trobades
d'un total de 10
persones.

Higiene de mans
Mantingueu una bona
higiene de mans.
L’establiment haurà de tenir
un dispensador de gel
hidroalcohòlic a l’entrada a
disposició dels clients.

cat.

Per la teva salut
i per la salut
dels altres,
sigues
responsable.

Higiene respiratòria
Tapeu-vos la boca i el
nas quan tossiu o
esternudeu i utilitzeu
mocadors d'un sol ús.

Pagament amb
targeta
Es recomana l'ús de
targeta a l'hora de
pagar la comanda.

www.vila-seca.cat

Amb l'entrada a la fase 1 del
desconfinament a causa de la
COVID-19, cal tenir en compte
diverses mesures de protecció
per part dels restauradors que
obrin els seus establiments a
Vila-seca, la Pineda i la Plana, i
també per part dels seus clients.

Distància entre les
taules
Cal establir una distància
de 2 metres entre taules
o agrupacions de taules.

Desinfecció de taules
Caldrà que els personal de
l'establiment faci una neteja i
desinfecció de les taules i
cadires entre un client i un
altre.

Desinfecció de
les superfícies
de treball
Cal desinfectar les
superfícies de treball
freqüentment i, sobretot,
abans de començar el
servei i en finalitzar-lo.

Desinfecció dels elements
del lloc de treball
Cal desinfectar freqüentment
els objectes d'ús personal, la
caixa, els TPV, els tiradors...;
especialment quan hi hagi
canvis de torn.

Consumició a terrasses
o per encàrrec

Evitar les cartes d'ús comú

Els bars i restaurants poden
acceptar comandes que
hauran de servir a les
terrasses, recollir els clients
amb encàrrec previ o bé fer
entrega a domicili. En cap cas
es pot consumir dins del local.

És recomanable no utilitzar les
cartes d'ús comú i, en el seu
lloc, optar per "cantar" els
plats, fer ús de codis QR, de
pissarres, de cartells, etc.
També és recomanable fer
servir estovalles d'un sol ús.

Mesures d'higiene per als
treballadors
El titular de l’activitat haurà de
garantir que tots els
treballadors disposin com a
mínim de mascareta i gel
hidroalcohòlic o sabó a la seva
disposició per a un rentat de
mans complet.

Recepció de mercaderies
La recepció de mercaderies
s'haurà de fer en un lloc
proper a l'entrada de
l'establiment. Caldrà: eliminar
els embalatges abans que
entrin al local, desinfectar els
envasos i canviar de recipient
els articles frescos. En acabar,
s'haurà de netejar la zona.

Desinfecció dels serveis
Caldrà desinfectar els serveis
un mínim de 6 vegades al dia.
Hauran de comptar amb un
dispensador de sabó o solució
desinfectant, paper de mans i
papereres de pedal.

Roba de treball
Els treballadors hauran
d'accedir a l'establiment amb la
roba de treball posada des de
casa i la mascareta. En cas
contrari, s'haurà d'habilitar un
espai de vestuari per als
treballadors, els quals tindran
prohibit sortir al carrer amb
uniforme per fumar.

Emmagatzemar els
productes d'autoservei

Desinfecció del tèxtil

S’eliminaran productes
d’autoservei com setrilleres,
portatovallons, etc. i es desaran
en llocs tancats fora de zones de
pas de clients i treballadors.

Tot el tèxtil que es faci
servir en els establiments
(inclòs la roba del personal)
haurà de rentar-se a una
temperatura mínima de
60º.

60º

