
EL COVID:
UN  PUNT 

CRÍTIC



Pla de 
Seguretat
alimentària

• 1.- PLA DE CONTROL DE L'AIGUA APTA PER A 
CONSUM HUMÀ

• 2.- PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ

• 3.- PLA DE CONTROL DE PLAGUES

• 4- PLA DE FORMACIÓ DE MANIPULADORS (amb
informació de bones pràctiques)

• 5.- PLA DE CONTROL DE TEMPERATURES

• 6.- PLA DE TRAÇABILITAT

• 7.- Registre de DE PROVEÏDORS

• 8.- PLA DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS I 
EQUIPS

• 9.- PLA DE GESTIÓ D'AL·LERGENS I SUBSTÀNCIES 
QUE PRODUEIXEN INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

• 10.- PLA DE CONTROL DE RESIDUS



Com
ho

faré

Repassaré quina finalitat té cada pla de la 
meva carpeta de Seguretat alimentaria

Repasaré quines mesures d’autocontrol vaig
establir per cumplir la finalitat

Em preguntaré…. 
• Afecta el Covid al pla que vaig dissenyar? 
• Les mesures de control que vaig establir en 

aquest Pla… continúen sent suficients?



NO SI

Detallo motiu

Estableixo les noves 
mesures que incorporo

al pla



PLA DE 
CONTROL 

DE 
L’AIGUA

Evitar que l’aigua sigui una font de 
contaminació dels aliments

Còpia de la factura, dades de contacte de la  
compañía, registres del clor….

El Covid no es transmet per l’aigua per 
lo tant no afecta a les mesures que ja 
tinc establertes



Punt crític pre-existent: Descalcificador 
d’aigua

Mesura que vaig pendre: Contracte de 
manteniment del descalcificador per empresa 
externa

Ho tindré en conta a l’hora de repassar el pla de 
neteja i desinfecció (entrada de personal aliè)



PLA DE 
CONTROL 

DE 
NETEJA I 
DESINFEC

-CIÓ

Evitar que les instal.lacions i els equips
siguin una font de contaminació pels
aliments.

• Desinfecció de fruites i hortalisses

• Cartells sobre la frecuencia i procediment de la  

neteja de cuina, serveis i sala diferenciant les 

principals parts.

• Pica de manipuladors

• Dispensadors de paper i sabó.

• Ús de productes desinfectants aptes per us

alimentari i bactericides.

• Armari per estris de neteja…etc



Afecta el Covid al pla que vaig
dissenyar? SI

El meu pla de neteja i desinfecció
està el.laborat per evitar la 
contaminación als aliments i no a 
les persones

Les mesures de control que vaig
establir en aquest Pla… 
continúen sent suficients? NO

PLA DE 
CONTROL 

DE 
NETEJA I 
DESINFEC

-CIÓ



A
 t

en
ir

en
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om
pt

e:
El Covid es ressistent
als productes
bactericides

Aproveïr-me de productes viricides.
(Homologats pel Ministeri) i demanar la 
fitxa de producte.

El Covid permaneix
a les superfícies

• Reforçar freqüència de la neteja i 
desinfecció : cuina, serveis i sala.

• Incloure elements d’ús comú

El Covid
permaneix
actiu en 
partícules
salivars en 
suspensió

Establir distancia de seguretat de 2m 
interperonal entre treballadors, entre 
clients i entre clients i treballadors

Establir distancia de seguretat entre clients
i equipament



Per comprar els productes de neteja que necessito….

• Confío en l’assessorament del meu proveïdor habitual sobre quin

Producte d’ús industrial,  desinfectant,  virucida i apte per ús

alimentari puc comprar.

• Tinc en conta les instruccions d’us : temps
d’actuació, si s’ha d’esvandir….

• Demano la fitxa del producte

• Recordo que netejar no és el mateix que desinfectar



El
em

en
ts

d’
ùs

co
m

ú • Les cartes i documentació d’alèrgens,  estaran
disponibles per pissarra, per veu de l'cambrer, en paper
d'un sol ús, o bé plasrificadas que en permetin la 
desinfecció després del seu ús, i en aquest cas seran
detallades en el pla de neteja i desinfecció de sala.

• Les setrilleres, sal i altres elements, han de ser 
comandes a el cambrer, i seran substituïdes per 
monodosi o es desinfectaran després del seu ús , i en 
aquest cas es detallarà en el pla de neteja i desinfecció
de sala.



El
em

en
ts

d’
ùs

co
m

ú
• Les màquines de tabac i escurabutxaques, disposaran

d'el cartell que ha de facilitar-me el propietari i seran
detallades en el pla de neteja i desinfecció.

• Es fomentarà el pagament amb mitjans electrònics i en 
cas de tenir la PTV contacte amb el client, es 
desinfectarà després del seu ús i per tant seran
detallades en el pla de neteja i desinfecció.de sala.

• Les taules i cadires han de ser desinfectades després del 
seu ús i per tant detallades en el pla de neteja i 
desinfecció.



El
em

en
ts

d’
ùs

co
m

ú Tiradors de portes, poms, panys, 
interruptors i qualsevol element fixe
que hagi de fer servir un client, que es 
detallaran en el pla que els
correspongui (sala, lavabo ...) ja que  
la freqüència de neteja i desinfecció
ha de ser reforçada.



El
em

en
ts

d’
ùs

co
m

ú
Elements que decideixo eliminar 
temporalment:

• Premsa del dia

• Penjadors en sala

• paraigüers

• revisters

• Servei de "refrigeració" de productes

portats per clients com ara pastissos ...

• Jocs de taula i jocs electrònics com

billar, dards, futbolí ....



De tot el que pugui
ser ussat per 
diferents clients,  
haig de pensar 
nomès dues coses:

El
em

en
ts

d’
us

co
m

ú
• Si ho puc desinfectar després de 

cada ús.

• Si es pot fer servir mantenint
la distancia interpersonal

Puc establir mesures molt personalitzades. Per exemple:

Es pot jugar a cartes sempre i quan es comprin noves al 
local (al ser de cartró no les puc desinfectar entre ús i 
ús, i no puc permetre que es facin servir cartes entrades
úde l’exterior que poden venir contaminades



En el nou Pla de Neteja i 
desinfecció dels lavabos i 
Serveis:

• Detallaré els nous elements que he 
determinat

• Rellenaré nom ,dosificació i  
instrucción d’ús del producte comprat
per a cada element

• Detallaré la freqüència per als
diferents elements.

A més .... El posaré a la vista dels
treballadors i m'ocuparé de les tasques 
de supervisió.



En el nou Pla de Neteja i 
desinfecció de la barra i sala:

• Detallaré els nous elements que he 
determinat

• Rellenaré nom ,dosificació i  
instrucción d’ús del producte comprat
per a cada element

• Detallaré la freqüència per als
diferents elements.

A més .... El posaré a la vista dels
treballadors i m'ocuparé de les tasques 
de supervisió.



En el nou Pla de Neteja i 
desinfecció de la cuina:

• Detallaré els nous elements que he 
determinat

• Rellenaré nom ,dosificació i  
instrucción d’ús del producte comprat
per a cada element

• Detallaré la freqüència per als
diferents elements.

A més .... El posaré a la vista dels
treballadors i m'ocuparé de les tasques 
de supervisió.



Entre taula i taula (o 
grups de taula) 

Possible filera d’espera:
Per seure a Terrassa

Possible filera d’espera
de recollida del menjar

Possible filera d’espera
per caixa

D
is

tà
n

ci
a

in
te

rp
er

so
n

al • Cartelleria amb la 
normativa vigent

• Marcacions a terra

Redistribueixo les taules
Tinc en compte
Aforament?

• Cartelleria amb la 
normativa vigent

• Marcacions a terra

• Cartelleria amb la 
normativa vigent

• Marcacions a terra



PLA DE 
CONTROL 

DE 
PLAGUES

Evitar que mosques, rates i altres
animals entrin en contacte amb els
aliments

• Contracte amb empresa de desinsectació i 
desratització

• Comprovant de l'últim servei realitzat on consten els
diferents tractaments situats al mapa del local.

Tinc en compte l’empresa contractada en el 
pla de neteja i desinfecció (personal aliè)

El Covid no afecta l'eficàcia de les mesures que vaig
prendre per a l'eficàcia del pla.



PLA DE 
FORMACIÓ 

DE 
MANIPULA

-DORS

Evitar que el personal sigui una font de 
contaminació dels aliments

Formació externa pel personal, tant de  manipulació

d’aliments com de  bones pràctiques d’higiene (anual)

El Covid sí que afecta les mesures establertes
ja que la formació de què disposa el personal 
ara és insucicient i no té en compte la 
contaminació a les persones.



La formació que l'empresa dóna a el 
personal no inclou els coneixements
sobre el virus ni les noves pràctiques
d'higiene reforçades per contenir-lo.

Després d'haver realitzat jo una formació
específica, trasllado als meus treballadors les 
noves mesures a adoptar per fer front a la 
situació del Covid, facilitant còpia del Pla de 
Contingència de Contagi davant Covid19



PLA DE 
CONTROL

DE 
TEMPERA-

TURES

Evitar que la temperatura de conservació i 
tractament suposi un risc alimentari.

• Control de Tª a la recepció del gènere.

• Control de Tª a la conservació del gènere.

• Control de Tª a la cocció i elaboració del plat (70º)

• Control de Tª en el reescalfament del plat (70º)

El Covid no afecta les mesures establertes per 
a l'eficàcia de el Pla.



PLA DE 
TRAÇA-
BILITAT

Evitar que productes insegurs arribin al 
consumidor

Sistema amb el que `puc controlar de 

quina factura i de quina proveïdor prové

una matèria primera.

El Covid no afecta les mesures establertes per 
a l'eficàcia de el Pla.



PLA DE 
CONTROL 

DE 
PROVEÏ-
DORS

Evitar que les matèries primeres siguin
una font de contaminació.

Registre amb les dades de tots els meus 

proveïdors i el seu número de registre sanitari.

.El Covid no afecta les mesures establertes
per a l'eficàcia del Pla, ara bé, sí que 
influeix en el procés de recepció de matèries
primeres, per la qual cosa he de posar-ho
en el seu coneixement.



R
ec

ep
ci

ó
de

 
m

at
èr

ie
s

pr
im

er
es

:
És adecuat el lloc físsic que tinc destinat a la recepció?

Si escau,estableixo el lloc mes segur per a la recepció de l'gènere:

• Preferiblement fora de la cuina

• Distància de seguretat entre persones

• Distància de seguretat amb elements de el local que poden ser usats

• Estudi la possibilitat de fixar un tram horari per a recepció.

• Tinc en compte l'agilitat que requereix el procés (control de Tª) i la 

tasca de canvi d’envoltoris i/o recipients contenidors



R
ec

ep
ci

ó
de
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at

èr
ie
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im
er

es
: E

En quines
condicioms arriba 
el gènere?

Pregunto al proveïdor sobre les seves
mesures de neteja i desinfecció:

• magatzem
• repartidor
• camions i furgonetes
• Conteninors i embalatges

Quines noves 
mesures afecten 
als preoveïdors?

• Obligació de dur mascareta

• Dessinfectar-se les mans a 

l’entrada

• Horaris i altres …



R
ec

ep
ci

ó
de
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at

èr
ie
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: Quines mesures estableixo en el procès de recepció?

• Senyalitzo la zona destinada a la recepció.

• Dessinfecto els envasos que hagin estat en contacte amb l’exterior.

• Canvío els contenidors dels productes frescs mantenint l’etiquetatge.

• Deixo els abarans i factures al contenidor que he dessignat (i si cal, 

tambè etiquetes)

• En acabar, netejo i desinfecto la zona i estris ussats (termòmetres…)



PLA DE 
MANTENI-

MENT 
D’INSTAL. 
.LACIONS I 

EQUIPS

Evitar que el manteniment
d’instal.lacions, estris i equips suposin un 
risc de contaminació dels aliments.

Registre amb les dades de tots els meus 

proveïdors i el seu número de registre sanitari.

.
El Covid sí que afecta les mesures establertes
ja que el control del manteniment no té en 
compte la contaminació a les persones.



Quines insta.lacions obligatòries haig de tenir que 

ara prénen especial importancia:

• Pica de manipuladors (accionament d’aixeta no  manual)

• Aixetes en els serveis d’accionament no manual.

• Mobles per vaixella, coberts i demés estris tancats

• Parets llises i de fácil neteja

• Aigua calenta a la cuina, barra i serveis

• Mosquiteres en portes i finestres

M
an

te
n

im
en

t
d’

in
st

al
.l

ac
io

n
s:



M
an

te
n

im
en

t
d’

in
st

al
.l

ac
io

n
s:

Pica de manipuladors
amb aixeta no manual

Aixeta en els serveis
d’accionament no 
manual

Mobles i/o armaris
tancats per vaixella i 
estris

Parets llisses i de fácil 
neteja

Si no la tinc, haig de 
posar sabó + gel i avissar
amb Cartelleria

Si no la tinc, haig de 
posar sabó + gel i avissar
amb Cartelleria

Si no ho tinc haig de 
retirar tot o tapar el 
moble

Si tinc forats, grietes…. 
Ho haig d’arreglar urgent



PLA DE 
GESTIÓ 

D’AL.LÈR-
GENS I 

INTOLERÀN
-CIES 

ALIMENTÀ-
RIES

Evitar que els al.lèrgens siguin font
de contaminació dels aliments.

Document on s’identifiquen els al.lèrgens

amb les seves ícones en tota l’oferta

alimentaria de l’establiment.

.
El Covid no afecta a l’eficacia de les mesures 
establertes, però si haig de tenir en compta
el mitjà que tinc per mostrar el document
dels al.lèrgens i si escau,  icloure`l al Pla de 
neteja i dessinfecció.



PLA DE 
CONTROL 

DE 
RESIDUS

Evitar que els subproductes i residus suposin
un risc de contaminació dels aliments

• Empresa de recollida d’olis ussats

• Separació de paper, vidre,plàstic i orgànic

• Cubells d’escombaries amb tapa i pedal a cuina

• Cubells d’escombraries amb tapa i pedal als serveis

El Covid contamina a les persones per 
lo que haig de reforçar les mesures 
establertes,



El Covid permaneix actiu en mascaretes, guants, 

mocadors de paper, papers del procès de neteja…

Haig de disposar de cubells d’escombraries dús excusiu pel

material higiènic de rebutx , amb tapa i pedal com a mínim:

• A la cuina

• Als serveis

• A la barra

• A l’entrada i sortida del local.

• Estudidar altres possibles localitzacions

Co
n

tr
ol
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e 

re
si

du
s



Consisteix en disposar per escrit i de manera ordenada totes les
conclussions a les que hem arribat juntament amb les mesures de
PRRLL

Desde GRUPALBA us adjuntem una plantilla per omplir-la segons
les vostres necessitats i les sol.lucions per les que heu optat, que ja
están contemplades i nomès heu de marcar la cassella.

Tambè hem inclòs en el Pla de Contingència totes les mesures que
tambè ha d’incloure en materia de Prevenció de Riscs Laborals així
com tota la cartelleria que podeu necessitar,

Pla de contingència de Contagi del 
Covid19



Si no disposeu del Pla de Seguretat Alimentària o bé no heu
rebut la Plantilla en Word (editable per vosaltres si voleu) per
realizar el Pla de Contingència en 30 minuts, poseu-vos en
contacte amb nosaltres.

No oblideu que estem a la vostre disposició.

Ànims, el pitxor ja ha passat!!!!!

Pla de contingència de Contagi del 
Covid19


