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L’ACTITUD MENTAL
El 14 de març es produeix un punt d’inflexió. Només en 24 hores passem de la
normalitat a  l’anormalitat  més absoluta. Tots nosaltres descobrim l’abast real d’una
epidèmia de proporcions inimaginables. De cop i volta el desconcert s'afegeix a la
por. Tots nosaltres ens trobem en una situació d’incertesa i de desconeixement que
determina que per part del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya, des
del principi, es recomani el tancament de les òptiques per manca de preparació i de
mitjans per afrontar un exercici professional amb garanties de salut. S’aposta pel
tancament preventiu de les òptiques amb servei d’urgències per aquells casos
realment necessaris.
 
Ja han passat dies i ara molts de nosaltres ens plantegem obrir els nostres centres,
encara que sigui inicialment en horaris restringits. La decisió no és només per
la  desescalada  del confinament o per un marge de risc relatiu més petit, tenint en
compte la ràtio de contagis. La raó principal és que ara sabem una mica més sobre el
nostre enemic. I, en conseqüència, ja podem disposar d’estratègies, recursos i
protocols de seguretat universalment consensuats perquè substituïm l'immobilisme
de la por per l’activisme de la prudència.
 
Per aquesta raó ens hem decidit a fer una guia pràctica, tant bàsica com realista, per
tal de garantir la seguretat tant dels nostres pacients com dels nostres professionals.
 
En pocs mesos passarà tot però, sens dubte, sortirem molt més forts.



MATERIAL  I  NORMES



ENTORN  AMBIENTAL  

(ESTABLIMENT  I  GABINET)
Aparells d’asèpsia i purificació de l ’aire (alguns

sistemes també de superfícies).

Opció de sistemes d’asèpsia amb UV. S’ha de tenir en

compte que aquests sistemes obliguen a fer l ’asèpsia de

l’espai sense persones. A més a més,    si incorporen ozó, és

obligatori ventilar 30 minuts abans d’usar les sales.

Aparells d’asèpsia amb UV per les mascaretes, les

muntures de prova, etc.

Productes de neteja i asèpsia químics i/o tèrmics

(vapor)

Opció de pantalles de metacrilat (més grans per la

zona de vendes; més petites per aparells,  com

el biomicroscopi, el topògraf. . . )



EQUIP  INDIVIDUAL

Mascareta tipus fpp2 o fpp3. Es pot higienitzar amb

aire calent a 70 °C durant mitja hora o radiació UV.

Recanvi setmanal.

Pantalla facial.  S’higienitza tots els dies amb

netejador o solució alcohòlica al 70%.

Guants de nitril .  Es posaran de nous cada vegada

que es treguin o a l ’entrar a treballar.

Bata neta. S’ha de rentar diàriament a més de 60

°C. També hi ha d’opció d’asepsia amb

vaporitzador  (coneguda comercialment

com vaporetta):  s’ha de fer molt a prop de la bata,

com una planxa, per garantir arribar a la

temperatura idònia.



ALTRES  NORMES  PER  AL  PERSONAL

Es recomana la desinfecció diària de la resta de

roba del personal que s’utilitzi a la feina, així com

la neteja i asèpsia de les ulleres de tot el personal.

S’evitarà l ’ús d’anells,  polseres o rellotges que no es

puguin cobrir amb la bata i/o els guants o que

puguin deteriorar-los. Sabem que el virus pot viure

bastantes hores sobre els metalls.

El cabell l larg es portarà recollit .

Evitar el maquillatge



RECOMANACIONS  PRÈVIES  
A L ’ACTIVITAT  PROFESSIONAL



Hores concertades i espaiades en el temps per evitar aglomeracions, fins i tot per
entregar les ajudes òptiques.

Opció d’enviar certificats d’assistència a examen visual mentre duri l’estat d’alarma. El
COOOC té disponible un model que us pot servir com a plantilla (clic aquí per
descarregar-lo).

En cas de manifestar febre, trobar-se malament o conviure amb malalts de covid-19 no
es pot realitzar la visita.

Valorar l’opció de recórrer a termòmetres de no contacte per prendre la temperatura
abans de començar la visita (enfocar-ho com a recomanació de les autoritats sanitàries).

Obrir l’establiment una hora abans de donar visites per tal de poder ventilar i comptar
amb un temps de marge perquè els sistemes de purificació i asèpsia de l’aire puguin
preparar l’ambient per treballar amb més garanties.

Fixar una franja horària d'atenció preferent a les persones grans.

http://www.coooc.cat/fotos/CERTIFICAT%20PER%20A%20PACIENTS%20D%E2%80%99URGE%60NCIES%20D%E2%80%99O%60PTIQUES.pdf


MANTENIMENT I
HIGIENITZACIÓ DELS EPI



Mascaretes

Amb làmpades o recipients
d’UV (254  nm  valor òptim).
Com ja sabem, l’exposició
directa dels ulls i la pells a
radiacions d’alta freqüència
pot ser extremadament
perillosa, per això és
important fer-ho extremant
les precaucions.

Duració mitjana de les mascaretes FFP2 i FFP3: una setmana d’ús continu

Amb productes homologats
de desinfecció d'ús
ambiental (PT2) per la cara
externa i sense mullar
excessivament la mascareta.

Algunes mascaretes
reutilitzables es poden
rentar amb aigua calenta a
60 graus i sabó, deixant-les
assecar (consultar amb el
distribuïdor)

Higienització diària



Pantalles facials

Les pantalles facials
són més fàcils de
netejar i  aseptitzar:
alcohol de 70°C o altres
productes homologats
de desinfecció, fins i tot
aigua a 60°C i sabó.

La neteja diària a la
rentadora amb sabó i aigua
a 60°C mínim és suficient.
També hi ha l’opció de
recórrer a vaporitzadors
(popularment coneguts
com vaporetta) o armaris de
desinfecció de roba a alta
temperatura.

A banda de seguir aquestes
pautes, no hem d’oblidar de
mantenir una distància de
seguretat, rentar-nos les
mans freqüentment, no
tocar-se la cara i exigir que
la persona que tenim
davant que porti mascareta.

Bates A nivell general



MESURES  SEGONS  L 'ÀREA

ZONA RECEPCIÓ

ÀREA VENDA SOL/ EXPOSICIÓ D’ULLERES

SALA/ES D’ESPERA

GABINET

PUNT DE VENDA

CAIXES

TALLER

ÀREES COMUNES PER AL PERSONAL

SERVEIS



ZONA DE RECEPCIÓ
Sempre ha d’haver-hi una persona per controlar l ’entrada  dels pacients i  acompanyants.

Només es permetrà l ’entrada del client més un acompanyant. Si és possible, és preferible que
entri el client sol.

Material obligatori a la recepció per a l ’accés dels clients:

Gel hidroalcohòlic.  S’ha d’util itzar tot i portar guants.

Mascaretes quirúrgiques per als pacients que no portin o que la tinguin en mal estat. Per accedir 
a l ’establiment és obligatori l ’ús de mascareta. S’ha de comprovar que la porti ben ajustada.

Guants de plàstic d’un sol ús. Posar-los sempre, encara que sigui a sobre dels que porti el pacient.

Termòmetre digital-pistola. El tindrà la persona que estigui a la recepció i l ’util itzarà en tots els 
casos. Si la temperatura supera els 37,5 °C , s ’ informarà el pacient i no se li permetrà l ’accés.

En terminar el procés de recepció, dins del centre estarà acompanyant sempre per algú del
personal.  L’únic cas en què no serà obligatori acompanyar el pacient serà quan estigui a la
sala d’espera.

Si no fos possible tenir una persona en el control d’entrada, es mantindrà la porta del centre
tancada amb una notificació visible informant que ens trobem ocupats i  que, tan aviat com
sigui possible, serà atès.



ÀREA DE  VENDA SOL/ EXPOSICIÓ  D ’ULLERES
Material a la zona

Sistema de purificació i  aseptització aèria i  de superfícies

Gel hidroalcohòlic

Mocadors de paper

Esprai alcohol al 70% o netejador desinfectant

Es posarà una línia al terra que limitarà l ’espai entre les ulleres i/o el material exposat i  el client. Sempre que
sigui possible serà d'1 ,5 metres o de la distància suficient perquè el client no pugui agafar res des d’aquesta
posició.

El client no podrà agafar les ulleres de l ’expositor,  sempre se les donarà algú del personal.  El client no pot tocar
res dins del centre.

Abans d’entregar les ulleres al client, ruixarem un mocador de paper amb solució alcohòlica al 70% o netejador
desinfectant, les fregarem i les assecarem.

Després que el client se les emprovi i  no vulgui tornar a emprovar-se-les, es col· locaran a una cubeta. A l ’acabar
s’higienitzaran (veure procés de neteja de les ulleres al taller) .

En cap cas es podrà emprovar unes ulleres un client diferent fins que no hagin estat higienitzades.

En acabar amb el client ens netejarem les mans amb gel hidroalcohòlic.



SALES  D ’ESPERA

Sistema de purificació i  aseptització aèria i  de superfícies

Només s’util itzaran si es pot mantenir la distància interpersonal de 2 metres.

Només es deixarà el mobiliari necessari que permeti mantenir la distància indicada. Les cadires han d’estar
separades i  respectar la distància de seguretat.

Es retiraran tots els elements de comunicació que impliquin manipulació pels clients, com fulletons, revistes,
díptics, l l ibres, etc.

El client no es podrà moure mentre estigui al centre. En cas que sigui necessari ,  se l i  demanarà que ho
comuniqui abans al personal de l ’establiment.

En sortir un pacient de la sala d’espera s’haurà de netejar aquesta zona amb netejador o alcohol 70% i un
mocador de paper, abans que pugui ser util itzat per una altra persona.



GABINET
Material per al gabinet:

Gel hidroalcohòlic per a mans i guants

Mocadors de paper

Netejador i/o alcohol 70% per a superfícies i  aparells

EPI per als treballadors: a més a més d’util itzar la mascareta, el protector facial i  els guants, haurà de posar-se
una bata o davantal d’un sol ús sobre la de treball .

Guants

Pantalla protecció biomicroscopi i  foròpter

Papereres de pedal o contenidors per tirar els residus. La bossa de l ’ interior es
canviarà diàriament

Bates o davantals d’un sol ús per posar a sobre de la bata normal del personal

Es programaran les visites amb antelació sempre que puguem. D’aquesta manera, evitarem que les
persones hagin d’esperar a la sala d’espera o al carrer.

Abans d’entrar al gabinet, l i  preguntarem al pacient si ha patit COVID-19 o si ha estat recentment en contacte
amb algú que l ’hagi patit.  Si l ’ha patit,  es registrarà a la seva fitxa clínica. Si ha estat amb algú amb la malaltia,
comprovar si ha transcorregut el període de quarantena des del contacte.



GABINET
Si presenta simptomatologia de possible contagi o davant de qualsevol dubte, és preferible posposar la vista
fins a superar el període de quarantena. En cas que no sigui possible endarrerir la visita, només s’atendran
urgències, extremant les mesures de seguretat.

S’entenen com a urgències aquells problemes que no es poden demorar, com problemes de visió sobtats o
inherents amb l ’ús de lents de contacte.

Abans d’iniciar la visita, s’ha de netejar el gabinet. Es recomana fer-ho una vegada finalitzada la visita anterior.

L’espai s’ha d’airejar i  ventilar un mínim de 10 minuts entre visita i  visita.

Entrarà únicament el pacient. En cas que siguin menors o persones amb alguna dependència, podrà passar un
sol acompanyant. El pacient s’asseurà directament en la butaca de la unitat i  l ’acompanyant, en la cadira de
cortesia. Ni el pacient ni l ’acompanyant podran tocar res: es recomana que col·loquin les mans sobre les cames.

Durant la visita, la porta del gabinet romandrà tancada.

Abans d’iniciar la visita ens netejarem les mans, tot i  portar guants, amb aigua i sabó. Repetirem el
procediment en acabar la visita.

Una vegada finalitzada la visita i  hagi marxat el client, netejarem totes les superfícies, especialment aquelles que
han estat en contacte amb el pacient, que poden ser la butaca, la maquinària, els agafadors, les mentoneres i  els
frontals.  També s’han de netejar el teclat,  el ratolí  i  consoles que hàgim util itzat.



GABINET
És especialment important util itzar contínuament la pantalla facial sobre la màscara FPP2 o FPP3 i
portar    guants. Tot i  util itzar EPI,  és imprescindible rentar-se les mans amb aigua i sabó abans i després de
qualsevol prova.

Agilitzar les proves i  eliminar aquelles que no són estrictament necessàries. Com sempre, l ’anamnesi ens
orientarà en l ’adaptació del tipus i  duració de  les proves.

Durant les proves hem de ser curosos i  mantenir la distància mínima de seguretat sempre que sigui possible.

Posar pantalles de protecció sobre els aparells (biomicroscopi,  topògraf. . . )  i  procediments (retinoscopia) que
impliquin més proximitat al pacient/client. Si és possible, observar el pol anterior amb càmera, i  el fons d’ull
amb retinògraf no midiàtric.

Si s’util itzen  oclusors, muntures de proves, lents, barres de prismes o qualsevol mena de material que
s’aproximi al pacient, s’ha de netejar abans i després del seu ús amb el netejador.

Si tenim  foròpter  automàtic farem l’examen el més retirat que ens permeti la consola de control.  Si és manual
ens assegurarem que estigui la pantalla de protecció i  ens col·locarem el més allunyat possible per tenir una
correcta manipulació.

L’oftalmoscòpia s’evitarà sempre que sigui possible. Si s’ha de fer,  es demanarà al pacient que aguanti la respiració
durant la prova i nosaltres farem el mateix.



GABINET

El  biomicroscopi  ha de tenir la pantalla de protecció i  intentarem que la prova duri el menor temps
possible.   Si hem tocat gel hidroalcohòlic o netejador abans de la prova, ens netejarem les mans amb aigua i
sabó. Tocar la pell propera als ulls amb aquests productes pot provocar irritació.

Ara per ara, la tonometria d’aire no es considera una prova segura per evitar el contagi de la malaltia.  No la
realitzarem a no ser que sigui d’estricta necessitat.  S’informarà sempre el pacient dels riscos que implica
realitzar-la.

S’oferirà enviar l ’ informe final per correu electrònic per evitar la impressió i  l ’entrega d’un paper del qual no
podem assegurar la seva desinfecció.

Després de cada visita ventilar i  desinfectar el gabinet. En cas de disposar de sistemes homologats de
desinfecció aèria o de superfície, esperar el temps de seguretat recomanant pel fabricant. Els sistemes a base
d’UV amb o sense ozó impliquen més temps i de cap manera pot estar el gabinet ocupat.



GABINET

Amb les lents de contacte ,  s ’han de seguir un seguit de consideracions afegides:

Netejar amb netejador o alcohol 70% tot allò que necessitem, com blíster,  estoigs o
líquids. La neteja la fem amb temps perquè no quedin restes d’alcohol o netejador a
l 'hora d'util izar-los.

A l ’hora de posar les lents de contacte, sempre és preferible que ho faci el mateix
pacient després d’haver-se netejat les mans.

Si ho hem de fer nosaltres, es pot fer sense guants ja que aquests dificulten la seva
manipulació. És imprescindible netejar-se les mans amb aigua i sabó abans i després de
col·locar cadascuna de les lents.

En el moment de posar-la, demanar al pacient que aguanti la respiració i  fer nosaltres el
mateix ja que estarem molt a prop.

No util itzar gel hidroalcohòlic abans de tocar o posar la lent de contacte: pot irritar l ’ull .

Per instil · lar fluo, util itzar l làgrimes d’una sola dosi i  rebutjar tot després del seu ús.

Si entreguem lents de contacte a un usuari nou, mantenir totes les mesures de neteja
d’allò que util itzarem, tal com s’ha comentat al principi.



Netejador o Alcohol 70%

PUNT  DE  VENDA

Material a incloure al punt de venda:

Gel hidroalcohòlic

Mocadors de paper

El pacient s’haurà d’asseure i no es podrà moure per l ’establiment. El producte li  portarem nosaltres a la taula.

Paperera propera per l lençar els mocadors

Cubeta para deixar les ulleres que descarti el client per
a la seva posterior neteja

Qualsevol instrument que util itzem durant la venda s’ha de netejar abans i després del seu ús,
preferiblement davant del pacient.

Evitar l ’ús de pupil· lòmetre i  regletes. Si és imprescindible, demanar al pacient que aguanti la respiració i  fer
nosaltres el mateix ja que estarem molt a prop.

No es poden util itzar camusses per a la neteja. Si les util itzem, les haurem de llençar després del seu ús.
Util itzar només mocadors de paper d’un sol ús.

Les ulleres que es vulgui emprovar el client les agafarem nosaltres i  les portarem al punt de venda en la safata.

Per mantenir la distància de seguretat, deixarem les ulleres a la taula i  el client serà qui se les posi.  Evitarem
posar-se-les.



PUNT  DE  VENDA

Si s’han de fer ajustaments, intentarem fer-ho sense haver de tocar el client. Quan ens diguin en quin punt
li  molesten, haurà de posar les ulleres a sobre de la taula, les agafarem, les ajustarem i les deixarem a sobre
de la taula perquè se les torni a posar. Repetirem aquesta operació les vegades que siguin necessàries.

Si el client vol veure les muntures en els l ineals,  l ’acompanyarem i indicarà les ulleres que vulgui emprovar-se,
sense tocar res i  mantenint una distància d’1 ,5 metres. Es recomana posar una línia al terra que indiqui la
distància.

En el punt de venda, abans que el client s’emprovin les ulleres, les desinfectarem. Per fer-ho, posarem una
mica d’alcohol 70% o netejador en un mocador de paper, fregarem la muntura i  l ’assecarem.

En acabar i  quan el pacient hagi deixat el punt de venda, netejarem cadires, taula i  tot allò que hagi pogut tocar
el client.

Les ulleres que descarti durant la venda s’han de desinfectar abans de tornar-les a l ’expositor.

També netejarem el teclat i  el ratolí  que hàgim util itzat.



CA IXES
Material a incloure al punt de venda:

Gel hidroalcohòlic Mocadors de paper

Netejador o Alcohol 70%

Dels taulells de les caixes retirarem tots els articles de dispensació directa que puguin ser manipulats pel client.
És recomanable tenir una mampara de separació de metacrilat transparent.

Paperera propera per l lençar els mocadors

Quan s’atengui a les caixes, sempre ens situarem rere de la mampara. Només es podrà atendre un client alhora.
La resta han de mantenir la distància de seguretat.

Tots els productes, abans de ficar-ho a la bossa per entregar al client, es desinfectarà amb un mocador de paper
impregnat amb el netejador o l ’alcohol 70%. Això inclou estoigs, cadenetes. . .

A l ’hora d’entrega o agafar un producte o qualsevol altre objecte, hem de rentar-nos els guants amb gel
hidroalcohòlic.  Repetir el procediment en acabar.

El pagament s’ha d’efectuar sempre mitjançant targeta de crèdit o per altres mitjans electrònics. Si és necessari
introduir el pin al datàfon, netejarem amb un mocador de paper impregnat el teclat abans i després del seu ús.

No es donarà ni s’agafarà de la mà cap dels productes, documents i/o targes. Sempre es posaran a sobre del
taulell .

Quan marxi el client es netejarà la superfície del taulell/aparador.

Si util itzem el telèfon, s’haurà de fer sempre amb la mascareta i  el netejarem després del seu ús. Aquesta
indicació s’ha d’aplicar amb tots els telèfons del centre.

Sempre que hi hagi canvi de personal s’han de netejar totes les superfícies de la caixa que s’hagin util itzat.



TALLER

Material al taller

Gel hidroalcohòlic

Mocadors de paper

Netejador o Alcohol 70%

Al taller només accedirà el personal necessari perquè pugui mantenir la distància de seguretat de 2 metres.

Paperera o contenidor amb tapa

Qualsevol article que entri o surti del taller,  s’ha de netejar abans amb el netejador o alcohol 70%.

El telèfon, teclat,  ratolí ,  maquinària o altres utensilis que poden compartir diferents persones durant la seva
feina es netejaran després de cada ús.

No tocar superfícies molt calentes, com fornets, escalfadors o soldadors, tot just després d'aplicar-se gel
hidroalcohòlic pel risc d'inflamació.



TALLER

En el cas de les ulleres de clients o que s’hagin util itzat a la zona d’exposició per a la prova amb clients
(veure informació de zona de venda), es posarà a la cubeta d’ultrasons amb aigua  sabonosa de 3 a 5 minuts,
s’esbandiran amb aigua neta i  s’assecaran amb un mocador de paper.

La solució sabonosa de la cubeta d’ultrasons es canviarà un mínim d’una vegada al dia.

Les cubetes després de ser util itzades es netejaran amb solució netejadora. Es posaran les ulleres netejades per
tornar-les a l ’àrea de venda.

Diferència dels sistemes d'higienització de les ulleres:
 

Cubeta d’utrasons amb aigua i sabó

Netejadors químics o alcohol (no vàlid per a totes les ulleres)

Forns UVC (no vàlid per a totes les ulleres)

Peròxid diluit (no vàlid per a totes les ulleres)



ÀREES  COMUNES  DEL  PERSONAL
Material disponible

Gel hidroalcohòlic

Guants

Netejador o Alcohol 70%

Mascaretes

En cas de comptar amb vestuaris,  se seguirà el procés d’equipament d’EPI.

A les zones no accessibles per als clients i  que són d’ús privat del personal també es mantindrà la distància de
seguretat. Si no és possible tenir una distància interpersonal de 2 metres de distància, s’accedirà d’un en un.

En el cas de les ulleres de clients o que s’hagin util itzat a la zona d’exposició per a la prova amb clients (veure
informació de zona de venda), es posarà a la cubeta d’ultrasons amb aigua    sabonosa de 3 a 5 minuts,
s’esbandiran amb aigua neta i  s’assecaran amb un mocador de paper.

La persona treballadora ha de controlar que disposa de tots els EPI necessaris per realitzar la seva tasca.

Sempre que s’util itzin zones comunes (taules de menjador, cadires, nevera. . . )  i  estris compartits (material de
cuina),  s’han de netejar amb el netejador després d’util itzar-los.

Bates o davantals rebutjables o d’un sol ús

Protectors facials o ulleres de protecció



SERVEIS

Material als serveis:

Netejador

Sabó per a mans
Mocadors de paper / Assecador de mans

Es posaran instruccions en zona visible sobre com rentar-se les mans.

Limitar el seu ús per al personal.

S'hauran d'higienitzar amb el netejador després del seu ús.



PER  ACABAR . . .

S’ha de tenir en compte que aquestes mesures no tenen
evidència científ ica i  que poden canviar a mesura que es
publiqui més l iteratura al respecte.

Pots consultar els productes vir icides autoritzats i  registrats
que han demostrat eficàcia atenent la norma UNE-EN 14476
fent cl ic aquí .

És important seguir un correcte procediment a l ’hora de
col· locar-se i  treure’s els EPI .  Pots consultar les recomanacions
de la Generalitat fent cl ic aquí .

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/infografia-epi-coronavirus-salut.pdf


ALTRES  MATERIALS  O  RECURSOS

Pautas fundamentales y recomendaciones
generales y especificas con el fin de minimizar
la propagación de la covid 19

Elaborat pel CGCOO

Infografies interactives als protocols

Elaborat pel CGCOO

http://cgcoo.es/descargas/protocolos/PROTOCOLO%201.O%20v4%20CGCOO.html
https://www.cgcoo.es/noticias-2/infografias-interactivas-a-protocolos



