Procés de desescalada

Fase zero avançada
El Consell de Ministres va aprovar el passat 28 d'abril el «Pla per a la transició cap a una nova normalitat» que
estableix els principals paràmetres i instruments per a l'adaptació del conjunt de la societat a la nova
normalitat, amb les màximes garanties de seguretat. Un pla de desescalada impulsat pel Govern estatal que es
compon de quatre fases, a les que els diferents territoris només accediran si són capaços de complir amb els
marcadors que el Ministeri de Sanitat ha fixat quant a la capacitat sanitària, la situació epidemiològica i les
dades socioeconòmiques i de mobilitat. En aquest moment, a la ciutat de Cerdanyola del Vallès continuem en
la fase zero que venia regulada a la Orden SND/388/2020, de 3 de mayo.
Ara bé, a partir de demà dilluns dia 18 de maig, el govern ha determinat una flexibilització respecte el que hi
havia fins ara, que s’ha anomenat «fase zero avançada», que permet l’obertura del comerç fins a 400 m2, amb
algunes condicions i restriccions.

Quins establiments comercials poden obrir durant la fase 0 avançada?
‐ Els establiments considerats de primera necessitat i que ja tenien la persiana aixecada durant la fase dura del
confinament
‐ Els establiments i locals comercials amb menys de 400 metres quadrats de superfície útil d’exposició i venda al
públic
‐ Els establiments i locals comercials que tinguin més de 400 metres quadrats de superfície, si limiten l’espai de
venda al públic i d’exposició a menys de 400 metres quadrats i si tenen un accés directe i independent des de la
via pública.
‐ Les administracions de loteria, excepte les que es trobin dins d’un centre comercial.
I per tant, durant la fase 0 avançada, no poden obrir els comerços i serveis que formin part d’un centre
comercial, a excepció d’aquells que comptin amb accés directe i independent des de l’exterior.

Quins requisits han de complir?
A diferència de la fase 0, a la fase 0 avançada no és necessari habilitar cap sistema de cita prèvia per atendre la
clientela. Tot i així, cal complir els següents requisits:
‐ Cal reduir un 30 % l’aforament del local per garantir una distància mínima de dos metres entre els clients. Si
l’establiment té dues plantes o més, l’aforament del 30 % s’ha de tenir en compte en cada planta. Si no es pot
garantir una distància mínima de dos metres entre clients, només es permet l’entrada d’un client.
‐ Es permet posar en marxa sistemes de recollida de productes al mateix local, de forma esglaonada i
evitant aglomeracions.
‐ No es poden habilitar zones d’espera a l’interior dels locals.
‐ Cal establir una franja horària d’atenció preferent per a persones majors de 65 anys.
‐ Si es duen a terme accions comercials o de promoció, s’han de prendre mesures per evitar les
aglomeracions.

Quines mesures d’higiene han d’aplicar els comerços?
‐ Cal netejar i desinfectar totes les instal∙lacions almenys dos cops al dia. Una de les neteges es
recomana que sigui al migdia, fent una pausa al servei. La segona s’ha de realitzar obligatòriament quan
acaba l’horari d’obertura al públic.
‐ S’han d’utilitzar desinfectants com dilucions de lleixiu amb quantitats 1:50 o qualsevol dels desinfectants
comercialitzats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat amb efecte viricida.
‐ Després de cada desinfecció, el material que s’hagi fet servir s’ha d’eliminar de forma segura i, posteriorment,
rentar‐se les mans.
‐ Els establiments comercials que tinguin ascensors o muntacàrregues n’han de limitar l’ús, amb una
ocupació màxima d’una persona, com a norma general.
Com afecta la fase 0 avançada a la restauració?
L’entrada de Barcelona a la fase 0 avançada no comporta cap canvi per a la restauració. Així, segueixen
vigents les condicions que ja s’aplicaven durant la fase 0:
・ Poden obrir tan sols per oferir serveis d’entrega a domicili o de recollida de comandes, agafant l’encàrrec
prèviament per telèfon o en línia. Per a la recollida, cal establir una franja horària per evitar aglomeracions al
voltant de l’establiment.
・ Només poden obrir durant l’horari de recollida de comandes.
・ Està prohibit permetre el consum a l’interior dels establiments, incloses les barres.
Quines mesures d’higiene han d’aplicar els comerços per protegir el personal?
‐ No es poden incorporar a la feina els treballadors o treballadores en aïllament domiciliari o bé que es
trobin en període de quarantena.
‐ El titular de l’activitat econòmica s’ha d’assegurar que tots els treballadors tinguin equips de protecció
individual i gels hidroalcohòlics amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. Quan
no sigui possible, ha de facilitar aigua i sabó.
‐ És obligatori utilitzar mascareta quan no es pugui garantir la distància de seguretat de dos metres entre
el personal i la clientela o entre els mateixos treballadors.
‐ La distància entre la persona venedora o proveïdora i la clientela serà almenys d’un metre si es compta
amb els elements de protecció o barreres, o de dos metres si no es disposa d’aquests elements.
‐ Si treballador o treballadora comença a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, ha de contactar
immediatament amb el centre de salut corresponent, i abandonar el lloc de treball fins que la seva
situació medica sigui valorada per un professional sanitari.

