
 

Informació relativa al tractament d'embolcalls de paper i similars 

en relació amb la COVID-19 

 

 

1. Consideracions prèvies 

 

El virus SARS-CoV-2 té un mecanisme de transmissió humà-humà, 

principalment, per contacte directe amb gotes respiratòries de més 

de 5 micres (capaces de transmetre's a distàncies de fins a 2 metres) i 

les mans o els fomes contaminats amb aquestes secrecions, seguit 

del contacte amb la mucosa de la boca, el nas o els ulls. El SARS-

CoV-2 s'ha detectat en secrecions nasofaríngies, inclosa la saliva. 

 

Per tant, cal protegir les tres vies d'entrada (boca, nas i ulls) 

extremant la protecció de les mans. 

 

Així, la mesura preventiva bàsica és que, en tot cas i sense excepció, 

abans i després del contacte amb qualsevol superfície, els 

treballadors i les treballadores han de llavar-se i desinfectar-se les 

mans adequadament, preferiblement amb aigua i sabó, tal com 

s'indica en les mesures bàsiques d'higiene personal. 

 

La permanència de SARS-CoV-2 viable en superfícies de coure, 

cartó, acer inoxidable i plàstic ha sigut de 4, 24, 48 i 72 hores, 

respectivament, quan es manté a 21-23 °C i amb un 40% d'humitat 

relativa. En un altre estudi, a 22 °C i amb un 60% d'humitat, es deixa 

de detectar el virus després de 3 hores sobre la superfície de paper 

(paper d'imprimir o mocador de paper); d'1 a 2 dies, quan s’aplica 

sobre fusta, roba o vidre; i més de 4 dies, quan s'aplica sobre acer 

inoxidable, plàstic, bitllets de diners i màscares quirúrgiques. 
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https://sp.ua.es/va/documentos/formacion-i-informacio/informacio/coronavirus-2019-ncov/retorne-activitat-presencial/mesures-d-higiene-personal.pdf


 

2. Evitar la transmissió del virus SARS-CoV-2: restringir el 

contacte i augmentar la higiene 

 

a) Prohibició de generar documents en paper. La Gerència de la UA 

ha establit que no s'ha de generar paper i obliga, per tant, a totes les 

unitats a produir els documents de treball propis de la seua activitat 

exclusivament en format digital. Amb això es pretén atallar un dels 

mitjans de propagació del virus SARS-CoV2. Per aquesta raó, es 

recorda, així mateix, la prohibició de rebre paqueteria o missatgeria 

de caràcter personal en les instal·lacions de la UA. 

 

b) Les biblioteques de la UA hauran d’organitzar la seua activitat 

com estableix el capítol VIII de l'ordre SND 399/2020, publicada en 

el BOE de 09/05/2020, tenint en compte els possibles canvis que s’hi 

produïsquen en funció de l'avanç de la desescalada. Per això, tot 

document retornat o manipulat haurà de quedar depositat durant 

almenys catorze dies en l'espai de la biblioteca habilitat a aquest 

efecte. 

 

c) La manera d'actuar quan hi ha contacte amb aquest material –que 

ha de ser esporàdic, perquè el treball diari no ha de generar paper– 

és la següent: 

 

1r) Abans de manipular el paquet, la carta, el llibre, etc. cal dur 

posats els guants que ens han facilitat a l'inici de la jornada, 

així com la màscara (amb una de quirúrgica seria suficient). La 

col·locació adequada d'aquests elements de protecció s'ha 

d'interioritzar (més informació ací). Quan ja portem la 

protecció adequada, podem manipular la carta o el document 

de què es tracte. 

 

2n) L'embolcall (de paper, cartó o plàstic) s’ha de depositar en 

el contenidor corresponen segons el material. 

 

https://sp.ua.es/va/formacio-i-informacio/informacio/covid-19/reincorporacio-presencial-desescalada-confinament.html


 

3r) Després d’avaluar la necessitat que l'element en qüestió 

circule, cal actuar-hi en conseqüència. Si és un llibre, d’acord 

amb l’ordre SND 399/2020, cal guardar-lo en una bossa durant 

14 dies i, si es tracta d'una biblioteca, cal deixar-lo en l'espai 

determinat a aquest efecte. Si es tracta de paper i el document 

ha de circular, s'ha d'escanejar per a complir amb la instrucció 

de reduir l’ús de paper i, a continuació, s’ha d’arxivar (si no és 

possible destruir-lo perquè té valor intrínsec). 

 

4t) Acabat el procés de desempaquetat, cal netejar l'eina amb la 

qual hem obert el paquet i depositar tant els guants com les 

màscares al contenidor gris1 (consulteu ací la informació sobre 

els EPI). 

 

A fi d'evitar el contagi, es recomana que l’obertura de 

correspondència (en el sentit definit en aquest document) es faça 

una única vegada al dia. 

 

 

Fonts: 

 

Guia del Ministeri actualitzada a 04/04/2020 (informació resumida). 

 

Ordre SND 399/2020 de 9 de Maig (BOE). 

 

INSST. Espacio COVID-19. Directrices de buenas prácticas en el 

transporte, reparto y carga/descarga de mercancías. 

 

IPRL26 i mitjans d'informació i formació que en deriven. 

 

                                                
1 Els guants i les màscares usat per persones infectades s’han de depositar en el contenidor groc. 

https://sp.ua.es/va/documentos/formacion-i-informacio/informacio/coronavirus-2019-ncov/retorne-activitat-presencial/epis.pdf
https://sp.ua.es/va/documentos/formacion-i-informacio/informacio/coronavirus-2019-ncov/retorne-activitat-presencial/epis.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200404_ITCoronavirus.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/museos.jpeg
https://boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/717230/Directrices+de+buenas+pr%C3%A1cticas+en+el+Transporte%2C+reparto+y+carga+descarga+de+mercanc%C3%ADas+26.04.20.pdf/277476a2-cb13-4480-b798-ea32673a7c96
https://www.insst.es/documents/94886/717230/Directrices+de+buenas+pr%C3%A1cticas+en+el+Transporte%2C+reparto+y+carga+descarga+de+mercanc%C3%ADas+26.04.20.pdf/277476a2-cb13-4480-b798-ea32673a7c96
https://sp.ua.es/va/documentos/gestio-de-la-prevencio/manual-de-procediments/instruccions/iprl26/iprl26.pdf
https://sp.ua.es/va/formacio-i-informacio/informacio/covid-19/reincorporacio-presencial-desescalada-confinament.html
https://youtu.be/3357kUxKUYY

