
 

 

PROTOCOL BUGADERIA 

 
ESPECIFICACIONS GENERALS PELS SERVEIS DEL CET: 

● EQUIP DE TREBALL BÀSIC: 
○ Guants d'un sol ús. 
○ Mascareta de prevenció (quirúrgiques, de roba o FFPP1) 
○ Uniforme o roba de treball. El treballador/a se’l rentarà a casa seva a una 

temperatura de 60º 
○ Bates o monos sencers en cas que sigui necessari (algunes tasques de 

neteja específiques que s’esmenten més endavant) 

 

● PROTOCOLS DE TREBALL: 
○ Tots els treballadors/es a l’entrar al seu lloc de treball es pendran la 

temperatura i es registrarà en un full que trobaran a l’entrada.  
○ Treballar amb guants i en treure’ls rentar bé les mans mínim 40-60 segons 

amb indicacions establertes i solució hidroalcohòlica 
○ En desplaçar-nos en furgonetes respectar que hi hagi 1,5m. com a mínim 

de distància entre treballadors d’equips . 
○ En el client parlar l’imprescindible i a 2m. de distància. Si podem acordar un 

mètode per no coincidir, millor. 
○ Cada servei utilitzarà un lavabo diferent, es netejaran de forma continuada, 

hem d’intentar entrar-hi quan no hi hagi ningú. Cal rentar-nos les mans 
abans i després. 

○ Els torns de treball d’un mateix servei no s’han de trobar (tampoc el 
monitor) es realitzaran canvis de torn per escrit  (bugaderia). 



 
○ Els equips de treball no entraran en contacte amb cap altre equip ( espais 

diferents de treball per, per bugaderia, per neteja  i per cuina ), ni en l’estona 
de descans, es pactarà una zona per cada grup, allunyada de la resta. 

○ No s’utilitzaran zones comuns: ni cafeteres, ni font d’aigua, etc. 

  

● TOTS ELS PROFESSIONALS netejaran diàriament la seva roba que han portat per 
venir a treballar. La de  treball, i la seva roba personal.També les mascaretes de 
roba en cas que en facin ús.  

● VESTUARIS I ZONES DE TREBALL: es netejaran i desinfectaran diàriament. 

  

ESPECIFICACIONS DELS TRANSPORTS DEL PERSONAL A LES 
INSTAL·LACIONS DEL CLIENT/A: 

 

○ Per necessitat del servei i pel volum de feina poden anar 2 o més persones 
a cada vehicle a cada filera de cadires, augmentant les mesures de de 
seguretat: mascareta, guants i uniforme, canviant els guants a cada client. 

○ Les furgonetes es desinfecten setmanalment pel servei de neteja. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESPECIFICACIONS DEL SERVEI DE  BUGADERIA: 

● PROTOCOLS PELS TRANSPORTISTES 
- En el moment de carregar la roba bruta als diferents centres sanitaris han d’anar 

protegits (guants, mascareta i bata de màniga llarga) 
- Per necessitat del servei i pel volum de feina aniran 2 persones a cada vehicle, 

augmentant les mesures de de seguretat: mascareta, guants i uniforme, canviant 
els guants a cada client. 

 

● RECEPCIÓ DE LA ROBA BRUTA HOSPITALS I CAPS, I ROBA EN GENERAL 
1. El personal que està a l’espai de roba bruta haurà de portar mascareta FPP2 i bata 

d’un sol ús i cada 2h podrà treure-se-la i descansar una estona. 
2. Portar sempre els guants posats i si ha de fer alguna altra tasca fora de l’espai o 

anar al lavabo se’ls treurà i els llençarà per tornar-se a posar uns altres quan hagi 
de tornar a la feina. 

3. Es tria la roba i es posa al carro i s’envia cap a la rentadora , qui obre i tanca la 
rentadora és el personal de l’equip de roba bruta que farà neteja de la rentadora, 
taules, carros,...  

4. Un cop facin la descàrrega dels sacs al magatzem netejar i desinfectar  els carros 
metàl·lics i la caixa de la furgoneta.  

5. Els clients de la bugaderia entraran pel magatzem i sempre els atendrà una 
mateixa persona amb guants i mascareta, respectant la distància de 2 metres. El 
client no entra a la bugaderia s'espera a la porta.  

6. Si s’ha manipulat la roba bruta del client caldrà canviar-se el guants per un de 
nous i rentar-se les mans.  
 

● RECEPCIÓ ROBA NETA 
L’equip de roba neta programa les rentadores i és qui buida rentadores i carrega 
assecadores. Després planxa la roba i l'ensaca. 
 


