
 

MATERIALS DE PROTECCIÓ DISPONIBLE 

 PELS SERVEIS 

 

1. Productes desinfectants homologats:  
Són els que utilitza el servei de neteja, però si valoreu poder-ne tenir-ne als vostres               
serveis en feu la demanda. 

 
2. Termòmetres digitals  
Per presa de temperatures a professionals i persones ateses als serveis – no a              
clients dels serveis 
 
3. Gel hidroalcohòlic 
o   Cada espai necessitarà un pot de gel.  
o En cas de personal itinerant es facilitaran ampolletes que hauran de reomplir en              
els centres de l’entitat. 
o Dispensadors automàtics gel hidroalcohòlic: es valora en espais d’alta          
concurrència. 
o   Es fan arribar les propostes si es troben a faltar a alguns espais. 
 
4. Sabó i tovalloles de paper d'un sol ús amb dispensadors  
Es revisen els espais i es col·loquen els que fan falta. 
 

5. Alfombretes desinfectants (no obligatòries)  

En espais d’alta concurrència. Valorar que rellisca i el cost és alt, per tant, amb una                
bona neteja i desinfecció diària dels espais, en molts punts no seria necessari. 

6. Mascaretes  



 

o Mascaretes quirúrgiques: per tots els professionals d’Alba. A raó de màxim dues             
setmanals en funció de les hores que les hagi de portar – ho valorarà cada gestor o                 
responsable. 
o Mascaretes de roba homologada – pendent rebre material per fer-ne una prova             
de 100 unitats- 
o Persones: es valora des de cada servei i es facilita que en mesura del possible,                
adquireixin o facin ús de les que es donen a les farmàcies amb la targeta sanitària 
 
7. Guants d'un sol ús en funció del servei: 
o   Tasques d’higiene i atenció directa 
o   Tasques de neteja 
o   Tasques a la zona bruta de bugaderia. 
 
8. Bates i uniforme de roba 
Es gestiona en funció del servei amb el gestor i el referent d’àrea. 
 
9. Pantalles de protecció:  
Es valora la proposta de MASCAT que uneix l’efecte de la pantalla i la mascareta –                
el servei de prevenció no contempla l’ús de pantalla sola sense mascareta. 
 
10. Equips COVID de protecció individual 
En cas d’atenció a persones infectades o amb símptomes- n’hi ha d’haver a             
disposició de les llars residències, el servei de SAD i les persones de neteja i               
desinfecció d’espais i consten de – si es detecta alguna altra necessitat, informeu al              
vostre referent d’àrea: 
o   Mascareta FFPP2 
o   Pantalla facial 
o   Guants 
o   Gorro 
o   Bata o mono 
o   Peücs 



 

o   Ulleres 

*Exceptuant la pantalla facial i les ulleres que es desinfectaran cada vegada amb el              
producte adequat, la resta de material és d’un sol ús. 


