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CRITERIS PREVENTIUS DAVANT LA COVID-19 EN LA RECEPCIÓ/EL 

LLIURAMENT DE MERCADERIES 

 

Aquests criteris pretenen ser una selecció no exhaustiva de recomanacions i 

mesures de contenció adequades per a garantir la protecció de la salut del 

personal treballador de la UA davant l'exposició al SARS-CoV-2 en la recepció 

i el lliurament de mercaderies. Amb caràcter més general, s’ha de tenir en 

compte també allò que estableix la IPRL-26. 

No estarà permès en els centres de treball de la UA la recepció de paqueteria, 

etc. que siga de caràcter personal i que no estiga relacionada amb el treball en 

la UA. 

 

a) RECOMANACIONS PRÈVIES A LA RECEPCIÓ DE MERCADERIES 

 

- Acordar amb l'empresa distribuïdora el dia i l'hora de la recollida/el 

lliurament de la càrrega de la manera més precisa possible per a poder 

adoptar les mesures organitzatives necessàries encaminades a evitar o 

disminuir la concurrència entre persones al mateix temps. 

- Acordar amb l'empresa distribuïdora formes alternatives per al lliurament i 

la recepció dels albarans que eviten el contacte amb els transportistes (per 

exemple, el correu electrònic, el telèfon, etc.). 

- Acordar amb l'empresa distribuïdora per telèfon, per correu electrònic, etc., 

amb una antelació suficient com i qui durà a terme la càrrega/descàrrega de la 

mercaderia. Cal evitar, quan es puga, qualsevol tipus de contacte directe i 

mantenir, en tot cas, una distància de 2 metres entre persones. 

 

b) DURANT LA RECEPCIÓ/EL LLIURAMENT DE MERCADERIES 

 

- Amb la finalitat de mantenir la distància de 2 m s'evitarà el contacte directe 

amb els transportistes (per exemple, caldrà deixar la mercaderia en un lloc 

condicionat a aquest efecte, damunt una taula, a la porta del laboratori, etc.). 

https://sp.ua.es/va/documentos/gestio-de-la-prevencio/manual-de-procediments/instruccions/iprl26/iprl26.pdf
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- Es fomentarà, en tot cas, la càrrega i la descàrrega mecanitzada. S'haurà 

d'evitar que diversos/es treballadors/es utilitzen els equips destinats a 

aquestes tasques i aquests seran netejats i desinfectats adequadament després 

de cada ús (carretons elevadors, etc.). 

- Quan no resulte viable mantenir la distància de 2 metres entre persones ni 

s'hagen instal·lat barreres físiques de separació (proteccions col·lectives), 

s’adoptaran altres alternatives de protecció adequades (com pot ser el cas de 

l'ús d'equips de protecció personal) d'acord amb la informació establida en la 

IPRL-26. 

 

 

c) DESPRÉS DE LA RECEPCIÓ DE LA MERCADERIA 

 

- La forma recomanada de rebre i manipular la mercaderia rebuda serà la 

següent:  

1. Llaveu-vos les mans. 

2. Poseu-vos els EPI. 

3. Lleveu l'embolcall i desfeu-vos-en introduint-lo en una bossa 

sempre que siga possible, i tanqueu-la. 

4. Desinfecteu la superfície en què s'haja dipositat el paquet amb 

aigua i lleixiu diluït, o altres desinfectants autoritzats en la llista. 

5. Desinfecteu el producte interior si és possible; en cas contrari, 

deixeu en quarantena el producte durant un  temps segons el 

material de què es tracte, segons la INFORMACIÓ 

CIENTIFICOTÈCNICA malaltia per coronavirus, COVID-19. 

6. Lleveu-vos els guants de manera segura. 

7. Llaveu-vos les mans de nou.  
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