COMUNICAT DE SEGURETAT PER A LA PREVENCIÓ DEL CONTAGI PEL
CORONAVIRUS SARS-CoV-2.
Atenent a l'emergència sanitària pel coronavirus SARS-CoV-2, i en virtut del que
estableix la Llei31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals,
l'Ajuntament de Ripollet recorda que els treballadors tenen dret a una protecció
eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. El citat dret suposa l'existència
del conseqüent deure de l'empresa de protecció dels treballadors davant els
riscos laborals.
Per aquest motiu, en compliment del deure de protecció, l'empresa ha de garantir
la seguretat i la salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes
relacionats amb el treball. A aquests efectes, en el marc de les seves
responsabilitats, l'empresa realitzarà la prevenció de riscos laborals mitjançant
la integració de l'activitat preventiva a l'empresa i l'adopció de les mesures
necessàries per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors.
Les circumstàncies excepcionals actuals impliquen que l'empresa ha de posar a
disposició del personal els equips de protecció individual requerits (guants i
mascareta davant del risc biològic), així com garantir la realització dels treballs
mantenint la distància de seguretat d'1,50 metres entre el personal propi de
l’empresa així com del personal extern, per la simultaneïtat d'activitats en el
mateix lloc de treball.
En aquest sentit, es recorda que l’empresa ha de proporcionar al seu personal
els equips de protecció individual adequats per a l'exercici de les seves funcions
i vetllar pel seu ús efectiu quan siguin necessaris, per la naturalesa dels treballs
realitzats.
D'altra banda, es recorda la necessitat de posar a disposició del personal els
mitjans necessaris per a garantir una correcta higiene periòdica de les mans,
sense oblidar l'increment de les tasques de neteja i desinfecció dels llocs de
treball.
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Entenent les dificultats per a l'adquisició dels equips de protecció individual
indicats, així com la probable impossibilitat de garantir la distància de seguretat,
tenint en compte el que estableix la legislació vigent l'empresa haurà de donar
l'ordre de paralització dels treballs. Aquesta paralització romandrà activa fins que
es puguin garantir les mesures de prevenció per a la realització dels treballs
sense risc per al personal.
L'incompliment per part de les empreses de les seves obligacions en matèria de
prevenció de riscos laborals donarà lloc a responsabilitats administratives, així
com, si és el cas, a responsabilitats penals i a les civils pels danys i perjudicis
que puguin derivar d'aquest incompliment. Les responsabilitats administratives
conseqüència del procediment sancionador serà compatibles amb les
indemnitzacions pels danys i perjudicis causats i de recàrrec de prestacions
econòmiques del sistema de la Seguretat Social que puguin ser fixades per
l'òrgan competent, de conformitat amb el que preveu la normativa reguladora
d'aquest sistema.
Per últim, cal recordar l'obligatorietat de l'acompliment de les mesures
excepcionals establertes pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19.
Ripollet, 23 de març de 2020.
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