
DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBERTURA DE TERRASSES
D'ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ DE CONFORMITAT AMB L'ORDRE

SND/399/2020, DE 9 DE MAIG

DADES DEL/DE LA TITULAR DE L'ESTABLIMENT

Nom i cognoms/ raó social: ...........................................................................................................

DNI/NIF/NIE/Passaport: ................................................................................................................

Adreça: ..........................................................................................................................................

Codi Postal: ...................................................................................................................................

Municipi: ........................................................................................................................................

Provínicia: .....................................................................................................................................

Telèfon: .........................................................................................................................................

Correu electrònic: ..........................................................................................................................

DADES DE L'ESTABLIMENT

Adreça: ..........................................................................................................................................

Telèfon: .........................................................................................................................................

Adreça electrònica: .......................................................................................................................

DECLARO RESPONSABLEMENT

El meu compromís en complir, de conformitat amb els articles 16 i 4 de l’Ordre SND/399/2020,
de 9 de maig, en la prestació de servei a les terrasses següents:

Compliment de les mesures d’higiene i prevenció en la prestació del servei a les terrasses: 

-Neteja i desinfecció del mobiliari de la terrassa, entre un client i un altre.
 
-En el cas d’utilització d’estovalles o tovallons, es prioritzarà que siguin d’un sol ús. Si no és
possible, s’ha d’evitar l’ús d’aquests elements entre diferents clients.
 
-Tenir a disposició del públic gels hidroalcohòlics.
 
-Evitar la utilització de cartes o menús físics. S’aconsella utilitzar dispositius electrònics propis,
pissarres, cartells o altres mitjans similars.
 
-Els  elements auxiliars  del  servei,  com poden ser gots,  plats,  coberts,  estovalles,  s’han de
guardar en recintes tancats o lluny de zones de pas de clients i personal.
 
-S’eliminaran productes d’autoservei  com tovallons, setrilleres,  setrills  i  altres estris similars,
prioritzant dosis d’un sol ús o el seu servei amb altres formats a petició del client.
 
-L’ocupació  màxima  dels  lavabos  per  als  clients  serà  d’una  persona,  excepte  en  aquells
supòsits  de  persones  que  necessitin  assistència.  En  aquests  casos  també es  permetrà  la
utilització per part de l’acompanyant. S’ha de procedir a la neteja i desinfecció dels esmentats
lavabos, com a mínim, 6 vegades al dia.



Compliment de les mesures d’higiene i prevenció per al personal treballador: 
 
-Tots els treballadors/es habituals i temporals estan obligats a utilitzar els equips de protecció
individual adequats al nivell de risc i també hauran d’estar formats i informats sobre el correcte
ús  d’aquests.  Les  mascaretes  son  d’obligat  ús  quan  no  es  pugui  garantir  la  distància  de
seguretat d’uns 2 metres entre persones, ja sigui entre treballador/a i client o entre els propis
treballadors/es.
 
-Els treballadors/es hauran de tenir a la seva disposició gels hidroalcohòlics i si no es possible,
aigua i sabó.
 
-També hauran de mantenir la distància de seguretat interpersonal mínima de 2 metres entre
treballadors/es.  La  disposició  dels  llocs  de  treball,  l’organització  dels  torns  i  la  resta  de
condicions de treball que es modificaran per garantir aquesta distància.
 
- Si es disposés de fitxatge mitjançant l'empremta dactular, serà subsituit per qualsevol altre
sistema de control que garanteixi les mesures higièniques adients per a la protecció de la salut i
la seguretat dels treballadors. Si no fos possible, s'haurà de desinfectar el dispositiu de fitxatge
abans i després de cada ús.

-S’habilitarà un espai perquè cada treballador/a pugui canviar-se en arribar al centre de treball i
al finalitzar la jornada. Aquest espai haurà de tenir taquilles o facilitar un lloc per deixar la roba i
objectes personals.
 
-S’hauran  de  mantenir  les  distàncies  interpersonals  previstes,  en  els  vestidors,  taquilles  i
lavabos dels treballadors/es. També a les àrees de descans, cuines i qualsevol altra zona d’ús
comú.
 
-Si un treballador/a comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà
immediatament amb Salut (061), i haurà d’abandonar el seu lloc de treball  fins que la seva
situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.
 
-La persona titular  de l’activitat  haurà de complir  les obligacions que estableix  la  legislació
vigent general en prevenció de riscos laborals i específicament en la prevenció del contagi del
Covid 19. 

Sant Sadurní d’Anoia, ..... de ................................. de 2020

Signatura
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