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1. Introducció 

La COVID-19 (SARS-CoV-2) és una malaltia causada per un virus nou, 

desconegut anteriorment en la patologia humana, que pertany a la família 

Coronaviridae (Coronavirus). Als coronavirus se’ls dona aquest nom per la seva 

aparença al microscopi. Aquests virus semblen estar coberts d’estructures amb 

puntes al seu voltant, com si fos una corona. No hi ha gaires dades sobre 

aquest coronavirus en particular, però hi ha informació sobre virus similars que 

poden ajudar-nos a comprendre’l millor.  

Aquest virus té un embolcall exterior a base de greix, coneguda com 

embolcall viral. És aquest embolcall de greix el que permet que el coronavirus 

sigui susceptible a l’aigua i al sabó. Quan rentam les superfícies o les mans amb 

aigua i sabó, l’embolcall es dissol i fa que el virus es desintegri.  

Segons la informació de què es disposa, es transmet de persona a persona per 

via respiratòria, a través de les gotes respiratòries de més de 5 micres, quan la 

persona infectada presenta simptomatologia ―febre, tos, sensació de manca 

d'aire―, o bé a través del contacte amb secrecions de la persona infectada. 

És per això que es recomana el distanciament social i evitar tocar-se la cara, ja 

que una vegada que tinguem el virus a les mans el podem transferir a la boca, 

als ulls i a la pell. Encara que la investigació sobre la COVID- 19 (SARS-CoV-2) és 

limitada, els estudis d’altres coronavirus similars indiquen que les condicions 

ambientals, com la temperatura, la humitat relativa i el pH afecten  el 

temps de duració de la persistència dels virus en una superfície.  

Les condicions ambientals afecten la durada de la infectivitat dels virus en una 

superfície. El coronavirus associat a la COVID- 19 (SARS-CoV-2) encara no s’ha 

estudiat en tantes condicions com els coronavirus anteriors. L’assessorament 

sobre aquest coronavirus es basa en gran part en l’acumulació del 

coneixement de l’estudi del SARS i els virus amb propietats similars.  

En general, les temperatures de refrigeració (4ºC, 6ºC) prolonguen la 

persistència viral. Entre la temperatura ambient i aproximadament 37ºC no 

canvia gaire la persistència, i hi ha poques dades en la regió entre 37ºC i 55ºC, 

en què la degradació estructural de l’embolcall escurça la persistència viral, 

però a 60ºC i més es veu una ràpida pèrdua de virulència.  
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D’altra banda, una HR baixa (20-30 %) prolonga la virulència. Les proves 

realitzades han indicat que la pols que s’aixeca en condicions seques pot ser 

problemàtica, ja que fa que el virus s’adhereixi. La mitjana (40- 60 %) i l’HR alta 

(80 %), però, escurcen la persistència viral. L’HR de moderada a alta també 

prolonga el període de contacte necessari dels desinfectants humits. Amb les 

proves que examinen la transferència de bactèries o virus dels materials a la 

pell s’ha demostrat que la humitat mitjana millora la transferència, mentre que 

la baixa humitat redueix la transferència en superfícies llises, que permeten una 

transferència major que les superfícies poroses.  

En general, el pH neutre prolonga la persistència viral, mentre que les regions 

àcides i bàsiques l’escurcen.  La baixa temperatura requereix un pH més 

extrem (àcid o base) per aconseguir una pèrdua d’inefectivitat similar a la de 

la temperatura ambient. 

Respecte de la constant evolució de la situació en relació amb la COVID-19 

(SARS-CoV-2), es recomana visitar la pàgina del Ministeri de Sanitat, 

actualitzada permanentment: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/n

Cov-China/documentos.htm 

També és convenient revisar les informacions que preveu la pàgina web de la 

Conselleria de Salut i Consum de la Comunitat Autònoma: 

http://www.goib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=11&lang=ca 

Atès que el contacte amb el virus pot afectar entorns sanitaris i no sanitaris, 

correspon al Museu avaluar el risc d’exposició i seguir les pautes i 

recomanacions formulades per les autoritats sanitàries.  

  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
http://www.goib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=11&lang=ca
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1.1. Fases de desconfinament1 

Fase 1 

- S’obren les sales dels museus (col·lecció permanent i exposicions temporals), 

amb les mesures de restricció i control d’aforament a 1/3 en cada un dels 

espais públics i les sales. 

- Només es permet la visita, no la celebració d’activitats culturals ni educatives. 

- La visita ha de ser individual (entesa no com una única persona sinó com una 

família o una unitat de convivència). No es permet fer la reserva de grups fins 

que se superin totes les fases de la desescalada. 

- No hi pot haver visites de grups escolars ni de grups d’adults, de manera que 

el sistema de reserva de grups s’ha de deshabilitar al web. 

Fase 2  

- S’obren les sales dels museus (col·lecció permanent i exposicions temporals), 

amb les mesures de restricció i control d’aforament a 1/3 en cada un dels 

espais públics i les sales. 

- Només es permet la visita, no la celebració d'activitats culturals ni educatives. 

- La visita ha de ser individual (entesa no com una única persona sinó com una 

família o una unitat de convivència). No es permet fer la reserva de grups fins 

que se superin totes les fases de la desescalada. 

- No hi pot haver visites de grups escolars ni de grups d’adults, de manera que 

el sistema de reserva de grups ha de romandre deshabilitar al web. 

Fase 3 

- Es poden fer, a més de les visites a sales, les activitats culturals de la 

programació dels museus (tallers, seminaris, trobades, etc.), amb les mesures 

de restricció i control d’aforament, en aquest cas amb una reducció de la 

capacitat al 50 %. 

                                                             

1 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. Planificación de medidas para la reapertura de los museos de titularidad y gestión estatal 

dependientes de la Dirección General de Bellas Artes. Madrid, 2020. 
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- En aquesta última fase es podria obrir l’espai de cafeteria i la llibreria i botiga 

en funció el que decretin les autoritats competents. 

2. Mesures preventives sanitàries a adoptar 

A partir de la documentació facilitada pel Ministeri de Sanitat: Buenas 

prácticas en los centros de Trabajo. Medidas para la prevención de contagios 

del COVID-19; de les Recomendaciones sobre procedimientos de desinfección 

en bienes culturales con motivo de la crisis por COVID-19, marcades pel 

Ministeri de Cultura i Esport, i de les mesures establertes en l’Ordre 

SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades 

restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat 

d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova 

normalitat. (BOE núm. 130 de 9 de maig de 2020, es proposen diverses mesures 

per adoptar en el període de desconfinament. 

El Pla per a la transició cap a una nova normalitat, publicat pel Govern 

d'Espanya el 28/04/2020, preveu que la tornada a la nova normalitat es faci a 

partir de 4 fases programades (de dues setmanes cadascuna) segons un 

calendari que pot variar en funció de l’evolució de la pandèmia, fet que 

s’haurà d’anar valorant en funció dels canvis d’apl icació del Pla. Les dates 

previstes per a l’obertura de museus es troben dins la fase 1, que s’activa dia 

11 de maig de 2020. Tot i així, l’obertura de museus serà heterogènia i 

dependrà del tipus d’institució que es reactivin les activitats físiques en les seves 

seus. Tot això dependrà del «risc enfront de nous brots epidèmics i el 

consegüent canvi de fase en la desescalada», com afirma el comunicat 

d’ICOMOS de 01/05/20202. 

Important: Cal tenir present que aquestes recomanacions, actualitzades el 

09/05/2020, preveuen les directrius sobre la prevenció de la propagació de la 

COVID-19 que es van actualitzant contínuament a les institucions com ICOM, 

IPCE i el Ministeri de Cultura, entre altres. Per tant, tot el protocol detallat en 

aquest document és susceptible de modificar-se segons les variacions dels 

criteris establerts.  

                                                             

2 Recomendaciones de ICOMOS España – Consejo Internacional de Monumentos y Sitios en relación con la 

reapertura de bienes culturales, museos y equipamientos patrimoniales y su adaptación a lo que se ha 

denominado la “nueva normalidad” frente al Covid-19. 
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2.1.Protocol d’actuació i mesures generals 

- Elaborar un protocol general amb les mesures a aplicar en relació amb la 

prevenció de la COVID-19.  

- Mesures per complir les distàncies socials dels treballadors. Donades les 

característiques de l’edifici, més de 6.000 m², no hi ha d’haver gaire 

problema a distribuir el personal en l’espai apropiat per tal de respectar en 

tot moment la distància social. Quan no es pugui respectar la distància 

social (tasques de trasllat de peces, neteja i desinfecció...) cal utilitzar 

mascaretes i guants. 

o Establir un horari per a la regulació escalonada de l’entrada i sortida 

al lloc de treball.  

o L’ascensor i el muntacàrrega es limita a un ús individual. 

o Distribució de llocs de treball:  

- despatx comú 1: se’n limita l’ús a tres llocs de treball 

- despatx comú 2: se’n limita l’ús a dos llocs de treball 

- biblioteca: 4 punts de consulta per taula i 1 punt de treball per a 

personal intern  

- sala de restauració: se’n limita l’ús simultani a dues persones 

- sala de berenar: establir horari escalonat de berenar  

- Registre de persones. Es disposarà d'un registre diari en el qual s'anotarà 

nom, DNI, telèfon de contacte, data d'entrada i sortida i la signatura del 

personal que accedeixi a l'establiment, inclòs el control de les visites o 

persones que hi accedeixin puntualment: proveïdors, comercials, etc. 

Queden exclosos d'aquest control els visitants del museu. Aquest registre se 

situarà a l’entrada del personal, en l’estació higiènica habilitada. El 

personal responsable d’aquest registre serà un subaltern segons horaris 

establerts. Es crearan unes pautes ordenades per a la signatura del registre. 

- S’han de complir les limitacions d'aforament previstes en el Pla per a la 

transició cap a una nova normalitat aprovat pel Govern de l'Estat, segons la 

fase aplicable a la localització en què es trobi l'establiment.  
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2.2. Informació i formació 

- Es facilitarà informació i formació al personal en matèria d'higiene i sobre 

l'ús del material de protecció perquè es faci de manera segura. 

o Promoure la neteja de mans, ja que se sap que és l’única mesura 

segura d’eliminar el virus. 

o Informar i formar sobre l’ús de la mascareta. S’ha d’utilitzar la 

mascareta quan no es pugui complir amb la distància social: 

 Rentau-vos les mans abans de posar-vos-la. 

 Cobriu-vos la boca i el nas amb la mascareta. 

 Evitau de tocar la mascareta mentre la portau posada. 

 Desfeu-vos de la màscara quan estigui humida i no la 

reutilitzeu. 

 Rentau-vos les mans després. 

o Informar i formar sobre l’ús dels guants. Cal tenir clar que l’ús del 

guants no exonera del procés de netejar-se les mans.  

o Informar i formar sobre l’ús de les pantalles de protecció facial 

(personal de recepció). Aquestes són d’ús individual i s’han de fer 

net amb alcohol etílic en concentracions compreses entre els 70º i 

90º. 

o Es col·locarà informació amb el procediment de rentat de mans als 

lavabos del personal i de públic. 

- S’informarà, diàriament, a tot el personal de les pautes higièniques que cal 

seguir. 

- S'instal·laran plafons informatius en totes les zones o seccions dels 

establiments amb les recomanacions bàsiques de prevenció de contagi 

davant el coronavirus, especialment el manteniment de la distància de 

seguretat i el rentat o la desinfecció de mans. 

- La infografia utilitzada serà la que es facilita a:  

https://www.caib.es/sites/coronavirus/es/informacion_general_sobre_el_co

vid-19/ 

 

  

https://www.caib.es/sites/coronavirus/es/informacion_general_sobre_el_covid-19/
https://www.caib.es/sites/coronavirus/es/informacion_general_sobre_el_covid-19/
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3. Requisits de neteja i desinfecció dels espais 

La premissa que no cal deixar de tenir present en tot moment a l’hora 

d’elaborar el protocol de neteja i desinfecció del Museu és la diferència dels 

tractaments en espais amb béns culturals i espais sense béns culturals. 

També s’ha de tenir en compte que netejar i desinfectar en aquest cas no és 

el mateix, ja que amb els procediments normals de neteja que té el Museu el 

coronavirus associat a la COVID-19 no es desactiva; per tant, cal diferenciar 

aquests dos conceptes. S’ha de tenir en compte que aquesta desinfecció és 

més laboriosa i que s’ha d’establir un protocol on quedi reflectit el 

procediment. 

Segons les recomanacions de l’ICOM, redactades el 4 d’abril de 2020, el virus 

es deteriora relativament prest a les superfícies, encara que pot romandre 

actiu fins a 72 hores. Diferents superfícies causen velocitats diferents de 

deteriorament del virus3, com mostra la taula següent. 

SUPERFÍCIE DURADA  

Metall 5 dies 

Fusta 4 dies 

Paper 4- 5 dies 

Vidre 4- 5 dies 

Plàstic 6- 9 dies 

Pedra 2- 12 dies 

         Taula de permanència del coronavirus damunt els materials4 

Un estudi publicat per la revista The New England Journal of Medicine mostra el 

temps màxim que pot estar actiu el SARS-CoV-2 en les circumstàncies 

estudiades següents5: 

                                                             

3 https://icom.museum/es/news/recomendaciones-par-la-conservacion-de-la-colecciones-en-

los-museos/  [24/04/2020] 

4 https://www.ncptt.nps.gov/blog/covid-19-conceptos-basicos-desinfectar-materiales-
historicos/?fbclid=IwAR2JmL9zFXr6dLnq-W_3DP0Yowf9Ma8tvmPk2P_k_90VDul1xVUpjnvNWVo        
5 https://elpais.com/sociedad/2020/03/13/actualidad/1584102347_992993.html 

https://icom.museum/es/news/recomendaciones-par-la-conservacion-de-la-colecciones-en-los-museos/
https://icom.museum/es/news/recomendaciones-par-la-conservacion-de-la-colecciones-en-los-museos/
https://www.ncptt.nps.gov/blog/covid-19-conceptos-basicos-desinfectar-materiales-historicos/?fbclid=IwAR2JmL9zFXr6dLnq-W_3DP0Yowf9Ma8tvmPk2P_k_90VDul1xVUpjnvNWVo
https://www.ncptt.nps.gov/blog/covid-19-conceptos-basicos-desinfectar-materiales-historicos/?fbclid=IwAR2JmL9zFXr6dLnq-W_3DP0Yowf9Ma8tvmPk2P_k_90VDul1xVUpjnvNWVo
https://elpais.com/sociedad/2020/03/13/actualidad/1584102347_992993.html
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L’espai públic del Museu està tancat des del 16/03/2020, sense afluència de 

persones. Això implica, segons les evidències científiques, la impossibilitat de 

permanència de qualsevol contaminació vírica prèvia al seu tancament. En 

qualsevol cas es desaconsella l’aplicació directa de qualsevol desinfectant o 

biocida, i encara menys fregar manualment, sense la direcció tècnica i la 

supervisió d’un tècnic especialitzat en conservació de béns culturals. En cas 

d’evidència d’infecció de béns culturals (amb coneixement d’haver estat en 

contacte amb un positiu en COVID-19), aquests s’han d’aïllar i establir-ne una 

quarantena.  

3.1. Espais sense béns culturals 

- Creació d’un protocol de neteja en què s’especifiquin horaris i els 

productes a utilitzar.  

- Les tasques de neteja suposen una exposició directa a la font del risc, per la 

qual cosa les realitzarà personal qualificat i format prèviament, identificat 

amb nom i llinatges i dotat dels equips de protecció individual (EPI) indicats 

pel corresponent servei de prevenció. Com a mínim, el personal ha de 

portar màscara i guants de vinil/acrilonitril). Un cop acabada la neteja s’ha 

de llençar el material al poal de fems i rentar-se les mans, amb aigua i sabó,  

almenys durant 40 segons. 

- En tot moment es facilitaran productes desinfectants de superfícies 

adequats i eficaços 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActu

al/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

- La neteja i desinfecció de lavabos i altres zones comunes es farà amb major 

freqüència durant la jornada laboral i sempre al final de la jornada. 

Aquesta freqüència s’ha de detallar en el protocol.  

- Es tindrà especial atenció a les superfícies del museu accessible als visitants i 

al personal, mostradors, poms de les portes, lavabos, terres, telèfons, 

A l’aire A les 

monedes  

Al cartró, paper 

o cel·lulosa 

En acer 

inoxidable (com 

aixetes) 

Al plàstic 

3 hores 4 hores 1 dia 3 dies 3 dies 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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datàfons, pantalles de protecció, etc. Per a aquesta acció s’han d’utilitzar 

els desinfectants adequats.  

- Es revisarà, diàriament, el funcionament de dispensadors de sabó, gel 

desinfectant, paper d'un sol ús, etc., i es repararan o substituiran els equips 

que presentin avaries.  

- Cal vigilar el funcionament i la neteja dels sanitaris i de les aixetes de 

lavabos. 

- Per tal de tenir una bona ventilació de l’espai, cal ventilar-lo com a mínim 

durant 5-10 minuts al inici de la jornada laboral i periòdicament al llarg de 

tota la jornada.  

3.2 Espais amb béns culturals 

«El lleixiu mata el virus, però també el patrimoni cultural», aquest titular del diari 

El País ens informa d’una manera molt senzilla que la neteja i desinfecció dels 

béns culturals s’ha de realitzar d’acord amb unes consideracions molt 

específiques. 

El Govern de Navarra, a través de la Institució Príncipe de Viana, adverteix que 

l’ús de productes desinfectants per combatre la COVID-19 pot ocasionar 

danys irreparables en monuments i obres d’art, per la qual cosa recomana 

retirar o precintar els possibles béns i objectes contaminats i no desinfectar-los.  

Segons explica la cap de Secció de Registre, Béns Mobles i Arqueologia, Alicia 

Ancho, el virus no afecta directament les obres, «però les mesures d’higiene i 

desinfecció poden tenir un efecte molt destructiu damunt els fràgils materials 

amb què estan fetes».  

Les solucions hidroalcohòliques com el gel, l’alcohol etílic, el lleixiu, l’aigua 

oxigenada o l’amoníac són els productes desinfectants més eficaços contra el 

coronavirus, igual que el sabó; però aquests materials, mesclats amb aigua, 

«tenen un alt poder dissolvent i oxidant que poden fer malbé els materials, les 

obres d’art i els documents de manera irreversible», subratlla Ancho. 

D’altra banda, Ana Laborde, restauradora de l’IPCE, durant la conferència 

«Reflexiones sobre la conservación de los materiales pétreos en tiempos del 

COVID-19», feta el 28 d’abril de 2020, donava les pautes següents: 



13 
 

- Les desinfeccions de les zones de pas sense béns culturals als museus no s’han 

de fer amb ozó, ja que té un efecte molt oxidant; per tant no és molt 

recomanable el seu ús.  

- Es desaconsella l’isopropanol (2-PROPANOL o l’alcohol isopropílic) 

- S’ha d’utilitzar l’etanol dissolt al 70 % o sabó neutre. 

Nota: Està totalment contraindicat el lleixiu o blanquejador (hipoclorit de sodi). 

Segons totes les recomanacions especificades ,i tenint present sempre les 

redactades per l’ICOM el 4 d’abril de 20206, es la neteja i desinfecció dels 

espais amb béns mobles s’ha de fer de la manera seguir: 

- S’han de seguir les instruccions habituals de neteja en sec i humit, però 

augmentant la freqüència de la neteja. 

- Per netejar vitrines i superfícies anàlogues, es pot aplicar aigua, sabó i  

desinfectant (etanol al 70 %) sempre que no s’apliqui als objectes exposats. 

S’ha d’anar alerta amb els materials i revestiments sensibles a l’alcohol 

(plexiglàs, vernissos de laca...). 

- Cal formar i informar el personal de neteja.  El personal de neteja del museu 

té una llarga experiència i està familiaritzat amb les col·leccions i els 

procediments de neteja adequats.  

- Els objectes exposats només han de ser netejats per conservadors o 

professionals degudament formats.  

- En el cas d’infeccions comprovades, s’han de posar en quarantena les 

àrees afectades, almanco durant dues setmanes o fins que s’hi pugui 

accedir sense cap risc.  

Taula de desinfectants7: 

DESINFECTANT CONCENTRACIÓ TEMPS D’EXPOSICIÓ 

Etanol 70 % 10 segons 

2-propanol (alcohol 70 % 30 segons 

                                                             

6 https://icom.museum/es/news/recomendaciones-par-la-conservacion-de-la-colecciones-en-

los-museos/  [24/04/2020] 

7 https://www.ncptt.nps.gov/blog/covid-19-conceptos-basicos-desinfectar-materiales-
historicos/?fbclid=IwAR2JmL9zFXr6dLnq-W_3DP0Yowf9Ma8tvmPk2P_k_90VDul1xVUpjnvNWVo 

https://icom.museum/es/news/recomendaciones-par-la-conservacion-de-la-colecciones-en-los-museos/
https://icom.museum/es/news/recomendaciones-par-la-conservacion-de-la-colecciones-en-los-museos/
https://www.ncptt.nps.gov/blog/covid-19-conceptos-basicos-desinfectar-materiales-historicos/?fbclid=IwAR2JmL9zFXr6dLnq-W_3DP0Yowf9Ma8tvmPk2P_k_90VDul1xVUpjnvNWVo
https://www.ncptt.nps.gov/blog/covid-19-conceptos-basicos-desinfectar-materiales-historicos/?fbclid=IwAR2JmL9zFXr6dLnq-W_3DP0Yowf9Ma8tvmPk2P_k_90VDul1xVUpjnvNWVo
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isopropílic) - 

desaconsellat per 

l’IPCE 

 

Com a resum, transcrivim la taula que ha facilitat el Ministeri de Cultura: 

Seguint totes les recomanacions esmentades, s’elabora un protocol de neteja 

dels espais amb béns culturals mobles. 

3.3. Instal·lacions de climatització 

- Les instal·lacions han de reduir el risc que una persona infectada, que podria 

ser asimptomàtica, encomani el virus a altres usuaris que es trobin en el mateix 

espai. El risc de contagi en els establiments es redueix de forma important amb 

una adequada ventilació de les estances. 

- Les associacions tècniques europees recomanen una ventilació mínima de 10 

l/s per ocupant. S'ha de maximitzar la ventilació per arribar a la renovació 

d'aire recomanada, sent recomanable sempre que sigui possible treballar 

sense recirculació; és a dir, amb tot aire exterior com es fa als quiròfans. Si no 

s’arriba a la renovació mínima d’aire, s’ha de reduir l’ocupació màxima 

simultània dels espais. 
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- Els cabals de ventilació necessaris s’han d’aplicar amb la mínima velocitat de 

l’aire, ja que els corrents d’aire poden mantenir en suspensió les partícules i 

gotes on es troba el coronavirus, augmentant per tant el risc de contagi.  

- És convenient evitar corrents d'aire, movent els difusors cap a les parets o 

zones sense ocupació. Les unitats terminals de recirculació com els aerotermos 

(fan-coils) i els splits han de funcionar amb el ventilador a la mínima velocitat. 
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4. Mesures higièniques de protecció individual 

4.1. Pautes higièniques i socials del personal 

- Es promourà el teletreball per sobre del treball presencial en cas que aquest 

sigui possible. 

- S’ha de posar a disposició del personal els EPI necessaris segons cada lloc 

de feina (recepció, oficines, etc.) tenint en compte l’anàlisi prèvia i la 

normativa per a la prevenció de riscos laborals.  

- S’ha de garantir en tot moment un lavabo amb aigua corrent, sabó i paper 

assecant per al rentat de mans, així com solució hidroalcohòlica per a la 

seva desinfecció. S’ha de disposar de contenidors, amb tapa 

d'accionament no manual, per a les deixalles als lavabos de personal, i 

també estaran disponibles com a reforç en totes les estacions sanitàries per 

a ús del personal i de visitants. 

- Cal mantenir la distància interpersonal de seguretat de 2 metres en tot 

moment. 

- S’ha d’evitar el contacte físic entre companys i amb els usuaris. 

- S’han de reforçar les mesures higièniques personals en l’àmbit laboral. 

- Les pautes higièniques establertes són:  

o Rentau-vos les mans freqüentment durant al menys 40 segons.  

o En tossir i esternudar cobriu-vos el nas i la boca amb un mocador, 

posteriorment l’heu de llançar al poal de fems (amb pedal i tapa).  

o Si no disposau de mocadors, emprau la part interna del colze per no 

contaminar les mans.  

o Evitau tocar-vos els ulls, el nas, la boca i la cara.  

o L’uniforme de treball s’ha de canviar diàriament i rentar-lo a 60ºC. 

- S’ha d’utilitzar la mascareta quan no es pugui complir amb la distància 

social.  

- Estació higiènica: Es disposarà de dispensadors de solució hidroalcohòlica 

(amb un percentatge d’alcohol superior al 70 %) o etanol al 70 %, 

mocadors de paper, guants i poal de fems. Aquests dispensadors estaran 

en els espais següents:  

o Entrada d’accés de personal, entrada a la biblioteca, entrada a la 

sala de reserves i espai de descans.  
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o En aquests punts es col·locaran cartells informatius amb informació 

visual sobre el rentat de mans i les mesures d’higiene establertes per 

les institucions.  

- S’han d’utilitzar mocadors de paper i llençar-los als poals de fems amb 

tapa. 

- S’han de mantenir les taules de treball i les zones comunes lliures d’objectes 

innecessaris (safates, tríptics, objectes personals, etc.) per tal de facilitar les 

tasques de neteja al personal responsable. 

- S’han de ventilar les instal·lacions diàriament, com a mínim durant 5-10 

minuts a l’inici de la jornada laboral i periòdicament durant tota la jornada. 

- Vestidor del personal de recepció: S’han d’utilitzar els armaris individuals de 

la sala de restauració.  

- Els penjadors de roba seran d’ús individual. 

- Quan hi hagi alternança en l’ús d’equips o dispositius de treball (ordinadors, 

eines del taller...) aquests s’han de desinfectar quan finalitza el torn de 

treball o abans de tornar-les al seu lloc. 

- Se supervisarà el compliment de les recomanacions i pautes dictades per 

les autoritats sanitàries per part dels treballadors. 

- Aquestes pautes també són d’aplicació per als monitors i guies externs. 

4.2.Pautes higièniques i socials dels visitants 

- Les pautes seran les mateixes que les del personal del Museu, i se 

n’informarà a l’entrada de la recepció, on s'instal·larà una estació 

higiènica. 

- Es recomana l’ús d’elements propis d’autoprotecció com la mascareta. 

- Es consideraran les necessitat de les persones amb algun grau de 

discapacitat: estacions accessibles, normes entenedores, etc. per a la 

realització de la visita o l’accés al Museu. 

4.3. Casos de sospita de contagi 

Quan s’identifiqui una sospita de contagi en el personal del Museu o en un/a 

visitant que presentin tos, febre o sensació de falta d'aire, entre altres 

símptomes, se’ls ha de lliurar una mascareta quirúrgica, protecció de dins a 

fora, se n’ha de fer l’aïllament preventiu i cal avisar als telèfons 902 0790 79, 971 
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437 079 o al 061. No es reiniciarà l'activitat fins que s'hagin pogut adoptar les 

mesures oportunes de neteja, desinfecció, etc. 

L'equip de primers auxilis ha de contenir un termòmetre a disposició dels 

treballadors, i se n’ha de garantir la desinfecció després d’utilitzar-lo. 

Nota: La temperatura corporal normal canvia segons la persona, l'edat, les 

activitats i el moment del dia. La temperatura corporal normal mitjana 

acceptada és generalment de 37°C. Alguns estudis han mostrat que la 

temperatura corporal «normal» pot tenir un ampli rang que va des dels 36,1°C 

fins als 37,2°C. La temperatura compresa entre 37,2 i 38ºC es coneix com 

febrícula i una temperatura superior a 38°C gairebé sempre indica que hi ha 

febre a causa d'una infecció o malaltia. 

Si el treballador detecta que té febre quan és al seu domicili, ha d’avisar 

l'empresa i telefonar als números 902 079 079, 971 437 079 o al 061, on li 

indicaran les pautes que ha de seguir. Aquesta informació es pot consultar a: 

http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/portada/ i al seu torn informarà a 

l'empresa i a el servei de prevenció. 

4.4.Persones treballadores especialment sensibles 

Si alguna persona treballadora es troba en algun dels grups de risc de 

contraure la COVID-19, segons les indicacions del Ministeri de Sanitat, ja sigui 

per embaràs, per patologies cròniques prèvies o per edat, correspon al servei 

de prevenció proposar les mesures preventives necessàries per minimitzar al 

màxim el risc d’exposició i protegir-les amb la qualitat d’especialment sensibles, 

així com poder determinar si escau la no aptitud temporal per al treball i el seu 

aïllament preventiu. 

4.5. Mesures preventives sanitàries en els desplaçaments 

L'empresa reduirà al màxim els viatges de treball, coordinarà el desplaçament 

dels treballadors de manera que es garanteixi la seva protecció i els recordarà 

que han d'acudir de forma individual al centre. 

En el transport privat complementari es preveu la possibilitat que viatgin dues 

persones a la cabina del vehicle de transport de mercaderies quan sigui 

necessari, segons el tipus de transport que s'hagi de realitzar i sempre que es 
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compleixin totes les mesures i les instruccions de protecció indicades pel 

Ministeri de Sanitat. 

En el transport públic, privat complementari i particular de persones en vehicles 

de fins a nou places, inclòs el conductor, tot això en el marc dels supòsits de 

desplaçaments autoritzats, en els quals hagin de viatjar més d'una persona en 

el vehicle, s'ha de respectar que vagin, com a màxim, una persona per cada 

filera de seients i que es conservi la major distància possible entre els ocupants. 

4.6.Decàleg de mesures preventives sanitàries a adoptar pels treballadors. 

1. Si detectau que conviviu o heu conviscut amb una persona que ha 

tingut la infecció per coronavirus, o si desenvolupau símptomes 

respiratoris propis d’aquesta malaltia: tos, sensació de falta d’aire o 

febre, telefonau al vostre responsable directe i comunicau-li-ho. 

2. En el treball, compliu els protocols i les recomanacions de prevenció 

instaurats per l’empresa. 

3. Manteniu la distància de seguretat de 2 metres amb la resta de 

treballadors i visitants durant la realització de les tasques, a les sales de 

reunions i en altres espais. 

4. Si no podeu conservar aquesta distancia, posau-vos una mascareta. 

5. Rentau-vos les mans amb freqüència a les zones habilitades a aquest fi.  

6. Rentau-vos les mans després d’esternudar, tossir o tocar-vos el nas, 

després del contacte amb algú que ho hagi fet, després d’usar el bany 

o tocar superfícies brutes, i abans de menjar. 

7. Desinfectau-vos les mans amb freqüència amb solució hidroalcohòlica. 

8. No us toqueu la cara, especialment ulls, boca, nas, ni tan sols si portau 

guants. 

9. Extremau les condicions de neteja dels objectes que manipuleu, 

sobretot si els utilitzen diverses persones. 

10. Evitau compartir objectes. 

11. Si intercanviau objectes, desinfectau-vos les mans. 

12. Seguiu les instruccions d’utilització i col·locació dels EPI i de les 

mascaretes. 

13. No compartiu aquests equips. 
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14. Desinfectau freqüentment els objectes d’ús personal (ulleres, mòbil, 

bolígrafs...) amb una solució hidroalcohòlica o amb aigua i sabó quan 

sigui factible.  
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5. Requisits del servei 

5.1.Acollida i atenció al visitant 

- S’ha de condicionar una estació higiènica a l’entrada del museu per als 

usuaris, amb gel hidroalcohòlic, mocadors de paper i poal de fems, 

accessibles per a tothom. S’entregarà al públic una mascareta (si es 

necessari). En aquest punt s’instal·larà la informació per a la realització de 

la visita segons les normes establertes per Sanitat. 

- Les taquilles, un cop utilitzades per un usuari, s’han de tancar amb clau i 

l’equip de neteja les desinfectarà amb el desinfectant apropiat. Les claus 

de les taquilles s’han de donar individualment i només es poden utilitzar per 

guardar motxilles i bosses més grans de 25 x 25 x 35 cm.  

- Cal marcar el terra per tal de mantenir les distàncies de seguretat a 

recepció. 

 

5.2.Informació i comunicació 

- Cal eliminar tots els fullets a l’abast del públic. 

- S’han de facilitar als visitants les normes per a una visita sana: mantenir la 

distància de seguretat, desinfectar-se les mans abans d’entrar al museu... Es 

disposaran cartells de les recomanacions a diversos punts del museu. 

- Es col·locaran cartells de capacitat màxima a totes les sales. 

 

5.3.Reserva i venda d’entrades 

- En les fases 1 a 3 només és possible la visita a l’exposició temporal, que té 

entrada gratuïta. S’ha de convidar els possibles visitants, a través del web i les 

xarxes socials, a reservar hora per visitar el museu. 

- Un cop arribats a la nova normalitat, les entrades es podran adquirir a través 

del web del Museu de Menorca i a la mateixa recepció. 

 

5.4.La visita al museu 

- S’han de col·locar plafons amb tota la informació necessària per a la 

realització d’una visita satisfactòria i amb les màximes condicions sanitàries. 

- Durant el període de desconfinament, només es pot visitar la planta baixa i 

l’exposició temporal «Joan Flaquer i l’enigma dels 400 vasos». 
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- S’ha d’establir el control d’aforament d’acord amb les fases dictades pel 

Govern (BOE de 09/05/2020):  

Fase 1 

Museus (només visites, no 

activitats culturals) 1/3 de la 

capacitat amb control 

d’aglomeracions a les sales.  

  

Fase 2 

Actes i espectacles culturals 

de menys de 50 persones en 

llocs tancats (1/3 de la 

capacitat).  

Actes i espectacles culturals i 

d’oci a l’aire lliure de menys de 

400 persones (sempre que 

estiguin assegudes i mantenint 

la distància necessària).  

.  

Fase3 

Les activitats amb 1/3 de la 

capacitat en la fase 2 poden 

passar a 1/2 de la capacitat en 

aquesta fase.  

Actes i espectacles culturals 

de menys de 80 persones en 

llocs tancats (1/3 de la 

capacitat).  

 

- Capatitats de les sales en les fases 1 i 2: 

 - Sala 1: 7 persones 

 - Sala 2a: 4 persones 

 - Sala 2b: 6 persones 

 - Recepció: 5 persones 

- Capacitats de les sales en la fase 3: 

 - Sala 1: 11 persones 

 - Sala 2a: 6 persones 

 - Sala 2b: 11 persones  

 - Recepció: 9 persones    
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6. Requisits de les instal·lacions 

6.1. Recepció i botiga 

- Estora per aplicar desinfectant 

- Mampares a l’espai de recepció i botiga 

- Estació higiènica 

- Senyalització de l’espai d’espera al terra 

- Plafons informatius per a una correcta visita 

 

6.2. Espais expositius 

- Control d’aforament i circulació dels visitants per part dels auxiliars de sala 

- Plafó informatiu de la capacitat a cada sala 

- No estaran operatius els elements tàctils 

 

6.3. Lavabos 

- Estació higiènica 

- Es disposarà en tot moment de paper per eixugar-se les mans i de gel 

- Es disposarà de poals de fems d’accionament no manual 

 

6.4. Altres espais 

- Control de l’aforament i circulació dels visitants per part dels auxiliars de sala 

- L’ascensor és d’ús individual 
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7. Zona de quarantena 

S’ha de tenir en compte que qualsevol material que arribi de fora del Museu 

s’ha de pensar que pot estar contaminat, per tant, s’ha de dur a una zona de 

quarantena on passarà de 9 a 15 dies. Se n’ha de fer un control i s’hi han de 

posar etiquetes amb la data d’arribada del material i del dia que ha de sortir8.  

S’ha de planificar un espai de recepció i zona de quarantena, juntament amb 

mètodes de desinfecció adequats. La zona de quarantena no ha de ser una 

zona de pas, ha de ser una zona aïllada, on ningú toqui el material durant els 

dies d’aïllament. La zona s’ha de poder desinfectar fàcilment amb l’etanol 

dissolt al 70 % abans que hi entri el material i després que en surti. Posteriorment 

es recomana una adequada ventilació per evitar l’acumulació de gasos.  

Protocol que s’ha de seguir quan arribi el material: 

 Rebre el material amb la mascareta posada  

 Etiquetar-lo amb el dia d’arribada i el dia de sortida 

 Aïllar-lo a la zona de quarantena 

 Retirar el material una vegada hagi estat allà de 9 a 15 dies 

 Desinfectar la zona de quarantena 

 

Il·lustració 1. Imatge de Yerko Andrés Quitral a la conferència on line «Nuevos retos en el 

manejo de bienes culturales frente al COVI-19. El caso del Varayoc de Chinchero» 

 

                                                             

8 Quitral, Yerko. Bioseguridad para el manejo de material patrimonial contaminado con SARS-COV-2 
(COVID-19). Perú: 2020 
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Zona de quarantena proposada: Al soterrani del Museu de Menorca 

s’habilitarà una zona de quarantena per deixar-hi el material que pugui arribar 

des de l’exterior.  

8. Material necessari per la reobertura 

MATERIAL PREU APROXIMAT 

Mascaretes higièniques no reutilitzables 

(UNE 0064-1:2020) 

0,96 unitat 

Sabó neutre  

Gel desinfectat 5 litres / 36,50 € 

Gel hidroalcohòlic 500 ml / 8,99 € 

Dispensador automàtic de gel 

desinfectant 

69,69 € 

Guants d’un sol ús (nitril blaus)  

Paperera o poal de fems amb 

tapadora tancada i pedal per obrir-lo 

amb el peu 

10€ 

Cartells que recomanin als visitants tenir 

les mans netes i allunyades de la cara 

 

Etanol 96º reactiu 5 litres / 32 € 

https://www.apmedical.es/anatomia-

patologica/reactivos-histologia/etanol-

desnaturalizado 

Alcohol especial FDN N’hi ha 3 garrafes al Museu 

Mampares  481,58€ + IVA 

Estora per aplicar desinfectant 132,62€ + IVA 

 

 

 

 

  

https://www.apmedical.es/anatomia-patologica/reactivos-histologia/etanol-desnaturalizado
https://www.apmedical.es/anatomia-patologica/reactivos-histologia/etanol-desnaturalizado
https://www.apmedical.es/anatomia-patologica/reactivos-histologia/etanol-desnaturalizado
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Actualització de 8 d’abril. 

- http://blog.bne.es/blog/como-actuar-con-los-libros-ante-el-riesgo-de-

contagio-por-covid-

19/?fbclid=IwAR3tS7YNbP6x03XFHYaQM8DGCDECVOK5TAli5Xpw7P8z7Im1-

l82ta6og3I [11/04/2020] 

- https://elpais.com/sociedad/2020/03/13/actualidad/1584102347_992993.ht

ml 

- https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasA

ctual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

- https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30046-

3/pdf 

- https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc2004973?articleTools=true 

- https://www.julianmarquina.es/medidas-protocolo-de-actuacion-ante-

apertura-de-bibliotecas/   [15/04/2020] 

- https://www.culturalheritage.org/resources/emergencies/collections-care-

amid-covid-19 [17/04/2020] 

- https://www.navarra.es/es/noticias/2020/04/22/la-institucion-principe-de-

viana-alerta-de-que-los-desinfectantes-frente-al-covid-19-pueden-

ocasionar-danos-irreparables-en-el-patrimonio-historico [24/04/2020] 

https://www.ncptt.nps.gov/blog/covid-19-conceptos-basicos-desinfectar-materiales-historicos/?fbclid=IwAR2JmL9zFXr6dLnq-W_3DP0Yowf9Ma8tvmPk2P_k_90VDul1xVUpjnvNWVo
https://www.ncptt.nps.gov/blog/covid-19-conceptos-basicos-desinfectar-materiales-historicos/?fbclid=IwAR2JmL9zFXr6dLnq-W_3DP0Yowf9Ma8tvmPk2P_k_90VDul1xVUpjnvNWVo
https://www.ncptt.nps.gov/blog/covid-19-conceptos-basicos-desinfectar-materiales-historicos/?fbclid=IwAR2JmL9zFXr6dLnq-W_3DP0Yowf9Ma8tvmPk2P_k_90VDul1xVUpjnvNWVo
http://blog.bne.es/blog/como-actuar-con-los-libros-ante-el-riesgo-de-contagio-por-covid-19/?fbclid=IwAR3tS7YNbP6x03XFHYaQM8DGCDECVOK5TAli5Xpw7P8z7Im1-l82ta6og3I
http://blog.bne.es/blog/como-actuar-con-los-libros-ante-el-riesgo-de-contagio-por-covid-19/?fbclid=IwAR3tS7YNbP6x03XFHYaQM8DGCDECVOK5TAli5Xpw7P8z7Im1-l82ta6og3I
http://blog.bne.es/blog/como-actuar-con-los-libros-ante-el-riesgo-de-contagio-por-covid-19/?fbclid=IwAR3tS7YNbP6x03XFHYaQM8DGCDECVOK5TAli5Xpw7P8z7Im1-l82ta6og3I
http://blog.bne.es/blog/como-actuar-con-los-libros-ante-el-riesgo-de-contagio-por-covid-19/?fbclid=IwAR3tS7YNbP6x03XFHYaQM8DGCDECVOK5TAli5Xpw7P8z7Im1-l82ta6og3I
https://elpais.com/sociedad/2020/03/13/actualidad/1584102347_992993.html
https://elpais.com/sociedad/2020/03/13/actualidad/1584102347_992993.html
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30046-3/pdf
https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30046-3/pdf
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc2004973?articleTools=true
https://www.julianmarquina.es/medidas-protocolo-de-actuacion-ante-apertura-de-bibliotecas/
https://www.julianmarquina.es/medidas-protocolo-de-actuacion-ante-apertura-de-bibliotecas/
https://www.culturalheritage.org/resources/emergencies/collections-care-amid-covid-19
https://www.culturalheritage.org/resources/emergencies/collections-care-amid-covid-19
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/04/22/la-institucion-principe-de-viana-alerta-de-que-los-desinfectantes-frente-al-covid-19-pueden-ocasionar-danos-irreparables-en-el-patrimonio-historico
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/04/22/la-institucion-principe-de-viana-alerta-de-que-los-desinfectantes-frente-al-covid-19-pueden-ocasionar-danos-irreparables-en-el-patrimonio-historico
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/04/22/la-institucion-principe-de-viana-alerta-de-que-los-desinfectantes-frente-al-covid-19-pueden-ocasionar-danos-irreparables-en-el-patrimonio-historico
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- https://icom.museum/es/news/recomendaciones-par-la-conservacion-de-

la-colecciones-en-los-museos/  [24/04/2020] 

- https://icon.org.uk/resources/coronavirus-guidance  [24/04/2020] 

 

Conferències en línia 

DIA  TÍTOL  CONFERENCIANT 

16/04/2020 

17:00 h. En 

Perú 

«Bioseguridad para el manejo de 

material patrimonial contaminado 

con SARS-COV-2 (COVID-19)» 

Yerlo Quitral  

Bioquímic 

BIODETERIORO 

xerrada en línia: 

facebook live 

24/04/2020 «Nuevos retos en el manejo de 

bienes culturales frente al COVI-19. El 

caso del Varayoc de Chinchero» 

Yerko Andrés Quitral 

Bioquímic 

Conferència organitzada 

per: 

Lima. Gerència de 

Cultura 

xerrada on line 

28/04/2020 

19:00 h. 

«Reflexiones sobre la conservación 

de los materiales pétreos en tiempos 

del COVID-19» 

Ana Laborde Marqueze 

Restauradora de l’IPCE 

Conferència organitzada 

per: Grupo Español de 

Conservación.  

#geiicdesdecasa# 

28/04/2020 

21:00 h. 

Al programa de radio: V Evangelio, 

de Radio Granada, «Actuació i 

desinfecció del patrimoni Cofrade en 

temps del coronavirus»  

Carmen Bermúdez 

Sánchez 

Professora de restauració 

de l’UGR 

 

  

https://icom.museum/es/news/recomendaciones-par-la-conservacion-de-la-colecciones-en-los-museos/
https://icom.museum/es/news/recomendaciones-par-la-conservacion-de-la-colecciones-en-los-museos/
https://icon.org.uk/resources/coronavirus-guidance
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11. Annex. Protocol de neteja 

Recepta per preparar etanol al 70 % per desinfectar 

1. 70 ml d’alcohol de 96º 

2. Omplir amb aigua destil·lada un bòtil fins a 100 ml 

3. Mesclar-ho 

 

Les zones amb freqüència de públic s’han de netejar 3 vegades al dia:  

- Abans d’obrir les portes del Museu 

- A mitjan matí 

- Una vegada s’han tancat les portes del Museu 

S’ha de tenir en compte que aquesta desinfecció s’ha de fer també en l’espai 

intern quan el personal del Museu treballi.  

Quan preparem la desinfecció del Museu hem de tenir a mà els materials 

adequats. 

Materials:  

- Mascaretes 

- Guants de nitril  

- Guants d’acrilonitril 

- Etanol 

- Etanol (alcohol etílic) dissolt al 70 % (també es pot comprar al 95 % i 

dissoldre’l al Museu amb aigua destil·lada perquè sigui al 70 %) 

- Sabó neutre 

- Pedaços de tela d’un sol ús o rotllos de paper de cuina 

- Botella polvoritzadora o esprai 
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Dilluns: 7.30 – 12.30 h 

Dimarts: 9.30 – 16.30 h 

Dimecres: 9.30 – 16.30 h 

Dijous: 9.30 – 16.30 h / 7.30 – 9.30 h 

Divendres: 9.30 – 16.30 h / 7.30 – 9.30 h 

Dissabte: 9.00 – 16.30 h 

Diumenge: 9.00 – 16.30 h 

Procediment de neteja en espais públics i privats amb béns culturals mobles9 

Per al personal de neteja: 

 

Hora d’entrada: Feu-vos la neteja personal amb el 

dispensador de gel desinfectant quan s’arriba al Museu i 

canviar-se la roba. 

Rentau-vos les mans amb aigua calenta i sabó, gel 

desinfectant i utilitzar guants d’un sol ús. (Guants de nitril 

o acrilonitril) 

No és imprescindible fer servir mascaretes durant la 

jornada laboral si el tipus de treball no ho requereix i si es 

manté la distància interpersonal10. 

 

Evitau el contacte directe amb els béns culturals. Els 

objectes exposats només els han de netejar 

conservadors o professionals degudament formats.  

 

                                                             

9 AREA DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN. «Recomendaciones sobre procedimientos de desinfección en 
bienes culturales con motivo de la crisis por COVID 19». Ministerio de Cultura y Deporte Instituto del 
Patrimonio Cultural de España. Madrid, 2020, p.5. 
10 «Buenas prácticas en los centros de Trabajo. Medidas para la prevención de contagios del COVID-
19». Gobierno de España. Ministerio de Sanidad. Actualización 11 de abril, p. 5. 
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Les superfícies com terres, portes o mànecs de les portes 

(sempre que no tenguin valor històric), bancs, baranes i 

exteriors de vitrines, s’han de netejar amb l’etanol dissolt 

al 70%, i en cas que no n’hi hagi amb sabó neutre. 

Anau alerta amb els materials i revestiments sensibles a 

l’alcohol (plexiglàs, vernissos de laca...). 

Comprovau que a totes les estacions higièniques hi hagi 

tot el material disponible i reposau-lo si s’ha esgotat.   

Plantes:  

- Planta baixa:  

Entrada a oficines:  

- Desinfecció i neteja de panys de porta, sistema 

d’alarma i claus de llums amb alcohol etanol al 96º.  

Recepció:  

- Neteja de les zones més freqüentades de recepció 

(superfícies de taquilla, banc de descans, superfícies 

de les portes de taquilles) amb alcohol etanol al 70 % 

dissolt en aigua. 

- Les parts metàl·liques, com panys de porta 

d’entrada i les claus de les taquilles o també les claus 

de llum, es poden netejar amb alcohol etanol 96º. 

- Bastons cadires, cadira de rodes, etc., s’han de 

desinfectar una vegada utilitzats amb alcohol etanol 

al 70 % rebaixat en aigua.   

- Desinfecció interior de les taquilles un cop hagin 

estat utilitzades per un usuari. 

Sala Temporal 1: Les vitrines (vidres i peanyes-DM 

lacades) amb alcohol etanol al 70 % dissolt en aigua 

(podeu emprar un polvoritzador). Es poden repassar 
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vidres amb productes específics.  

Sala temporal 2: Els mobles-vitrines del despatx 

Flaquer (estan acabades amb vernís a l’aigua) s’han 

de netejar amb sabó neutre (30 %) dissolt en aigua 

(per treure la capa de greix del virus), i després s’han 

de neutralitzar i treure el sabó neutre amb aigua. Es 

poden repassar els vidres amb productes específics.  

El despatx Flaquer i el monetari (zona a la qual no 

accedeixen els usuaris) l’ha de netejar una persona 

qualificada.  

- Neteja interior i de les portes d’ascensor amb 

alcohol 70 % rebaixat en aigua. Deixau oberta la 

porta per airejar (pot ser el mateix al 

muntacàrregues). Neteja dels botons amb etanol 96º. 

 (Només si està en ús) Sala didàctica: Quan sigui 

utilitzada s’ha de netejar amb l’alcohol etanol 70 % 

rebaixat en aigua, tres vegades al dia.  

- S’ha d’airejar amb molta freqüència i cada vegada 

que s’utilitzi la sala. 

- S’ha d’intensificar la neteja al bany i a les superfícies 

de feina: taules i cadires. El bany de la sala didàctica 

disposarà d’una estació higiènica. 

- Totes les eines i els jocs que s’utilitzin s’han de deixar 

en una prestatgeria a part per fer-ne la neteja i 

desinfecció. 

 (Només si està en ús) Bar: Neteja de taules i cadires 

amb alcohol etanol al 70 % i després amb productes 

de neteja.  

- Les màquines dispensadores s’han de netejar amb 

etanol 96º i després amb productes de neteja 

(sobretot els botons que es poden netejar amb 
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alcohol pur). 

- (Només si està en ús) Sala d’actes:  

- S’han de netejar les cadires amb alcohol 70 % 

rebaixat amb aigua. 

- Pantalles d’ordinador, micròfons, 

comandaments, claus de llum, amb etanol 96. 

- Quan s’utilitzi, les portes han d’estar obertes per a 

una bona ventilació de l’espai.  

4. Claustre:  

- Desinfecció i neteja de bancs amb etanol 70 % 

rebaixat en aigua. 

 

- Primera planta:  

- Les vitrines i peanyes sense béns culturals a l’aire 

s’han de netejar amb alcohol al 70 % rebaixat en 

aigua. Es poden repassar els vidres amb 

productes específics. 

- Els monitors (pantalles i botons) s’ha de fer net 

amb drap i alcohol 96º.  

- Si els dispositius disposen de peanyes, aquestes 

es poden fer net amb alcohol etanol al 70 % 

rebaixat amb aigua. 

- Neteja de bancs i cadires bastó. 

- Les peanyes amb béns culturals a l’aire les ha de 

netejar personal tècnic. 

- Neteja de banys. 

 

5. Biblioteca: Neteja de botons amb alcohol etanol al 

70 %, sobretot els materials d’ús comú com la 

impressora. 

   

- Segona planta: 
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- Les Vitrines i peanyes sense béns culturals a l’aire 

s’han de netejar amb alcohol al 70 % rebaixat en 

aigua. Es poden repassar els vidres amb productes 

específics.  

 -Els monitors (pantalles i botons) s’ha de fer net amb 

drap i alcohol 96º.  

- Si els dispositius disposen de peanyes, aquestes es 

poden fer net amb alcohol etanol al 70 % rebaixat 

amb aigua. 

- Neteja de bancs i cadires bastó amb alcohol etanol 

al 70% rebaixat amb aigua. 

- Les peanyes amb béns culturals a l’aire les ha de 

netejar personal tècnic. 

- Neteja de banys. 

 

 

Restricció del personal a les sales de reserva, taller de 

restauració i arxiu. S’han de netejar les superfícies com 

terres, portes o mànecs de les portes (sempre que no 

tenguin valor històric) amb l’etanol dissolt al 70 % en 

aigua destil·lada, i si no n’hi ha amb sabó neutre. 

Cada persona que entri a les sales de reserva s’ha 

d’encarregar de netejar allò que toqui amb les mans 

sense guants. 

 

Una vegada efectuada la desinfecció i la neteja s’han 

de ventilar els espais durant 5-10 minuts  per evitar 

l’acumulació de composts orgànics volàtils (COV) sorgits 

de l’evaporació de les dissolucions desinfectants.  
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12.00 h: Repetir l’acció de desinfecció de les sales del 

Museu obertes al públic, desinfectant aquesta vegada 

els mànecs de les portes, bancs, baranes i els exteriors de 

les vitrines.  

 

Un cop acabada la neteja s’ha de llençar el material al 

poal de fems i netejar-se les mans, amb aigua i sabó, 

almenys durant 40 segons. 

Davant qualsevol dubte en relació amb els processos de 

neteja i desinfecció el millor és no aplicar cap 

tractament, ja que es poden generar danys irreversibles 

en el patrimoni cultural. El més recomanable és 

consensuar totes les mesures amb els professionals de 

l’àmbit de la conservació i la restauració.  

 

 

14.00 h: Repetir l’acció de desinfecció de les sales, un 

cop tancades les sales del Museu al públic i aquesta 

vegada desinfectant els mànecs de les portes, bancs, 

baranes i els exteriors de les vitrines. 

  

Per a professionals com restauradors, conservadors i tècnics: 

 

Limitau el maneig de les col·leccions, si és possible. 
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Feu-vos la neteja personal amb el dispensador de gel 

desinfectant quan arribeu al Museu. 

Rentau-vos les mans amb aigua calenta i sabó, gel 

desinfectant i utilitzau guants d’un sol ús (de nitril) i, si és 

possible, també mascareta. 

No és imprescindible fer servir mascaretes durant la 

jornada laboral si el tipus de treball no ho requereix i si es 

manté la distància interpersonal11. 

 

Si sospitau que un bé moble del Museu pot estar infectat 

l’heu dede posar en quarantena. El Museu té una àrea 

de quarantena al soterrani per als objectes. Aquesta 

àrea ha de tenir prestatgeries, armaris i capses buides, 

on els objectes implicats amb un mínim de 

contacte/manipulació puguin separar-se de la 

col·lecció principal, així com un sistema de marcatge 

senzill que indiqui la data, la denominació de l’objecte i 

la raó per la qual ha estat posat en quarantena12. La 

quarantena és de 9 a 15 dies.  

 

 

 

                                                             

11 «Buenas prácticas en los centros de Trabajo. Medidas para la prevención de contagios del COVID-
19». Gobierno de España. Ministerio de Sanidad. Actualitzación 11 d’abril, p. 5. 
12 https://icom.museum/es/news/recomendaciones-par-la-conservacion-de-la-colecciones-en-los-
museos/  [24/04/2020] 

https://icom.museum/es/news/recomendaciones-par-la-conservacion-de-la-colecciones-en-los-museos/
https://icom.museum/es/news/recomendaciones-par-la-conservacion-de-la-colecciones-en-los-museos/
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