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PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT LA COVID-19 

 

La seguretat dels nostres passatgers i empleats ha estat 

tradicionalment l'eix principal d'actuació d'Autocars Julià. 

La lluita contra la Covid19 reforça el nostre compromís amb la 

seguretat i la salut a través de l'adopció d'unes mesures 

d'higiene excepcionals. 
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NETEJA I DESINFECCIÓ DIÀRIA DE LA FLOTA 

1. ABANS DEL SERVEI 

 
 Neteja diària integral dels autocars, amb productes desinfectants 

bactericides i viricides innocus per a la salut. 
 

 Detall de les zones i els punts inclosos en la neteja diària: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprovació diària de la disponibilitat d'Equips de Protecció Individual (EPIs) (guants, 

mascaretes i gel hidroalcohòlic) per al conductor i el personal d'acompanyament. 

 

 Indicació de seients inutilitzats de seguretat: es cordaran els cinturons de les butaques 

“inutilitzades” provisionalment, a fi de garantir la separació mínima entre persones i controlar 

d’aquesta manera l'ocupació màxima d'obligat compliment. 

 

 

2. DURANT EL SERVEI 

 

   Conductor: 

 

 Durant tot el trajecte, portarà mascareta autofiltrant FFP2  
i guants d'un sol ús de vinil i haurà de romandre  
a la cabina sempre que sigui possible. 
 
 

 Mantindrà la distància correcta amb els passatgers,  
tant dins com fora de l'habitacle. 
 

   

 

 

Zones Comunes  

 Passamans d'accés 
 Escales 
 Sòls 
 Butaques 
 Reposabraços 
 Respiradors 
 Interruptors i polsadors 
 Recollida de residus 

Cabina Conductor  

 Porta d'accés i manetes 
 Escala 
 Volant 
 Quadre de comandament 
 Butaca 
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 Usuaris: 

 Fins a nou avís, és obligatori l'ús de mascaretes per a tots  
els usuaris de transport en autobús. 
 

 Entraran i sortiran per la porta posterior del vehicle.  
Excepte en cas d'emergència, no s'obrirà la porta davantera. 
 

 
 

 A l'entrada posterior, estarà habilitat un dispensador de gel hidroalcohòlic per a l'ús dels 
passatgers. 
 

      Personal d'acompanyament: 

 El personal auxiliar (guies, acompanyants escolars, etc.)  
que treballa en contacte amb clients utilitzarà: 
 
 Mascaretes autofiltrants FFP2 
 Guants d'un sol ús de vinil 
 Ampolles de 100 ml de gel hidroalcohòlic 
 Productes de desinfecció bàsics (per a una  

primera desinfecció després de cada servei) 
 

    Vehicle: 

 Es ventilarà l'habitacle dels passatgers regularment en els 
punts de parada. 

 

3. DESPRÉS DEL SERVEI 
 
 A la nit, el personal de neteja procedirà de nou a la neteja 

integral de l'autocar, netejant totes les superfícies (vidres, terra, 
butaques, quadre de comandament, etc.). 
 

 Finalment, es deixaran encesos llums UV-C, 
de llum ultraviolada, amb una alta capacitat d'esterilització 
contra bacteris, virus i fongs. 


