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PROTOCOL DE SEGURETAT I HIGIENE EN MOTIU DE LA COVID-
19 EN L’ÀMBIT DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA DE LA 

GARRIGA 
 
En motiu de la situació de crisi sanitària creada per la COVID-10, en aplicació de la normativa 
dictada per el Ministerio de Sanidad del Govern d’España, l’ajuntament de la Garriga estableix 
el següent protocol de seguretat obligatori per al funcionament del mercat setmanal de la 
Garriga.  
 
Per part de l’Ajuntament 
L’ajuntament es compromet a: 
 

 Delimitar el perímetre de la via pública destinada al mercat amb tanques, cintes o 
qualsevol altre mitjà, que permeti identifica clarament els límits del mercat. 

 Destinar els recursos humans necessaris per fe un control de l’aforament del mercat. 
 Es faran els canvis necessaris en el plànol del mercat, així com de l’espai en via pública 

destinat a la seva celebració, per tal de garantir la cabuda de tots els marxants 
respectant en tot cas les mesures de seguretat entre parades (un mínim de dos 
metres), evitant situar parades frontalment. 

 Facilitar mesures per tal de garantir el manteniment de les distàncies de seguretat 
entre la parada i la clientela, i entre els mateixos compradors. 

 Informar als paradistes i clients de les mesures organitzatives i d’higiene previstes per 
la represa de l’activitat de la totalitat del mercat. 

 Promoure en tot moment el compliment de les mesures d’higiene per part de la 
clientela i els paradistes 

 Dins el possible, respectar un horari preferent per la població de més de 65 anys 
 Prendre les mesures necessàries per fer una neteja i desinfecció de  l’espai públic un 

cop finalitzat el mercat 
 Protegir adequadament a les persones treballadors que intervenen en l’organització i 

funcionament dels mercats amb els EPIs necessaris 
 
Per part de les persones paradistes 
Les persones paradistes es comprometen a: 
 

 Evitar el contacte físic i mantenir les mesures necessàries de distanciament amb els 
clients i altres persones treballadores a la parada, amb l’ús de mascaretes 
quirúrgiques o mascaretes autofltrants (FPP2 o FPP3 )  i/o  una distància mínima de 
dos metres.  

 No permetre l'autoservei, el servei l’haurà de  prestar un treballador de la parada, per 
tal d’evitar la manipulació directa dels productes per part dels clients.  

 Rentar-se les mans a l'inici i al final de l'activitat, i sempre que sigui necessari durant 
la jornada i eixugar-se amb paper d’un sol ús 

 Utilitzar correctament guants i mascaretes i disposar de gels hidroalcohòlics per les 
mans 
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 Informar oralment als clients, si és necessari, del sistema de cua (1 persona a primera 
línia de la parada i a una distància de 2 metres entre persones) 

 Servei d’atenció preferent a persones de més de 65 anys 
 No permetre la degustació a la parada 
 Fomentar el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposin contacte 

físic entre dispositius , evitant , en la mesura del que possible , l'ús de diners en 
efectiu . Es netejarà i desinfectarà el datàfon després cada ús, així com el TPV 
si l’ empleat que el fa servir no és sempre el mateix .  

 Posar a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants 
amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, que hauran 
d'estar sempre en condicions d'ús. 

 Netejar i desinfectar diàriament la roba de treball, uniformes, davantals, etc. a una 
temperatura superior a 60ºC durant 30 minuts.. 

 Netejar i desinfectar la parada sovint, com a mínim a l'inici i finalització de l'activitat, 
així com qualsevol superfície que hagi pogut ser tocada amb les mans. També cal 
netejar i desinfectar totes les superfícies dels vehicles de transport 

 Comprometre’s a instal·lar els cartells informatius per recordar als clients les mesures 
de seguretat i higiene del mercat que els proporcioni l’Ajuntament 

 Assegurar que no hi haurà cap treballador a l’activitat que no hagi complert el període 
d’aïllament domiciliari per haver estat diagnosticat de Covid-19 o que tingui algun 
dels símptomes, i que tampoc hi hagi cap treballador que es trobi en període de 
quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb 
símptomes o diagnosticada 

 Seguir en tot moment les recomanacions de les autoritats competents, pel que fa a 
les mesures preventives en relació a la prevenció del Covid-19 

 Als establiments de el sector comercial tèxtil i d'arranjaments de roba i similars, els 
emprovadors els podrà utilitzar una sola persona alhora, després cal fer-ne la neteja i 
desinfecció. Si un client es prova una i no l’adquireixi, caldrà prendre les degudes 
mesures d’higienització abans que sigui facilitada als altres clients. Aquesta mesura 
serà també aplicable a les devolucions de peces que realitzin els clients.  

 
 
Per part de la clientela: 
 

 Aplicar-se gel hidroalcohòlic, a l’entrada i a la sortida del mercat, encara que es porti 
guants 

 Ús de mascareta dins del perímetre del mercat. 
 Respectar la distància de 2 metres entre persones 
 Realitzar una única cua respectant el torn i la distància de 2 metres entre Persones 
 No tocar els productes a la venda 
 Realitzar els pagaments, sempre que sigui possible, amb targeta o mitjans telemàtics. 
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