
Aquest protocol exposa les mesures 
preventives per tractar clients sense 
simptomatologia de COVID19 i clients que no 
hagin estat en contacte directe amb persones 
positives.
Cal tenir present que tot el material utilitzat 
en els tractaments serà d’un sol ús i 
l’aparatologia utilitzada serà desinfectada a 
cada tractament.
La correcte col.locació i retirada del material 
de protecció és fonamental per evitar 
possibles vies d’entrada del virus.
Es realitzarà un petit qüestionari telefònic 
referent al seu estat de salut dels darrers dies 
en el moment de concertar la cita prèvia.
Davant de qualsevol indicador de 
simptomatologia, NO es podrà realitzar el 
tractament a cap client per la seguretat de 
tots.

MA I G
2 0 2 0

PROTOCOL DE MESURES 
HIGIÈNIQUES PREVENTIVES 
A 10 estèt ica

Equips de protecció 
individual per als clients

Equips de protecció individual 
per als professionals

Adaptació de l’espai físic 

Qüestions a tenir en compte 
abans d’agafar la seva cita 



Arribada del client al centre:

• Demanarem als clients que vinguin amb mascaretes quirúrgiques 
de casa  i a l’entrada els hi facilitarem una mascareta per ús 
exclusiu dins del centre.

• També facilitarem a l’entrar uns peücs quirúrgics per passar a la 
seva cabina i per possibles moviments dins del centre.

• Els clients durant la seva estada al centre han de intentar tocar 
el menor nombre d’objectes i superfícies possibles.

• Caldrà sol.licitar-li que faci servir la solució hidroalcohòlica que 
li facilitarem a l’entrada i a punts estratègics del centre.

• La mascareta quirúrgica que li facilitarem l’haurà de portar durant 
tota la durada del tractament (tractaments corporals).

• En el cas dels tractaments facials, la professional haurà de portar 
una mascareta tipus FFP2 i ulleres o pantalla de protecció.

• Un cop finalitzat el tractament es podrà treure la mascareta. Es 
donarà l’opció d’emportar-se la mascareta però no la podrà 
utilitzar a la següent sessió.

• No és necessari l’ús de guants per al client ni la bata de 
protecció. En tot cas, seran opcionals.

• Un cop finalitzat el tractament i abans de començar el següent, 
procedirem a la neteja/desinfecció de la camilla i del material 
utilitzat.

Equips de protecció 
individual per als clients



Equips de protecció individual 
per als professionals

• Guants de latex o vinil que es canviaran després de cada 
tractament, previ rentat de mans amb gel hidroalcohòlic.

• Ús de gel hidroalcohòlic abans i després de l’ús de guants. Es 
realitzarà el rentat de mans després del contacte amb el client, 
abans i després de treure’ns el material de protecció i després de 
tocar superfícies comunes (ja siguin zones tocades per clients o per 
altres professionals).

• Ús de la mascareta quirúrgica o FFP2 durant tot el tracte i 
tractament amb el client, des de la recepció fins la seva marxa. La 
mascareta FFP2 no serà d’ús obligat atès que el client ens haurà 
indicat que no presenta simptomatologia associada a la COVID19, si 
ho serà la quirúrgica.

• Ús de la bata quirúrgica per realitzar el tractament. Si la bata entra 
en contacte directe amb el client o la seva roba, caldrà canviar-la 
quan acabem el tractament. També es podrà utilitzar algún altre 
tipus de roba de protecció per evitar el contacte directe amb 
l’uniforme de treball, de manera que puguem substituir-la un cop 
finalitzat el tractament.

• L’ús de ulleres o pantalla de protecció és recomenable per 
realitzar els tractaments corporals però no obligatòria, ja que la 
mascareta quirúrgica que fa servir el client no les fa imprescindibles. 
Si serà d’ús obligat per realitzar els tractaments facials.



Adaptació de l’espai 
físic

• Organització de les cites de manera escrupulosa per evitar i limitar la 
coincidència entre clients. També demanarem, que tret que sigui imprescindible, 
no es vingui acompanyat.

• Caldrà extremar les precaucions amb aquells clients considerats més vulnerables 
(afectats de diabetis, malalties cardiovasculars inclosa hipertensió, malalties 
pulmonars cròniques, pacients oncològics en fase activa del tractament, embaràs 
i majors de 60 anys) per la seva pròpia seguretat.

• Habilitar els espais per tal de garantir la distància mínima de 2 metres. Tot i que 
es farà el possible perquè no hi hagi coincidències horàries i així evitar possibles 
contactes.

• A l’entrada del centre caldrà facilitar uns peücs al client.

• Caldrà netejar abans i després del seu ús, aquells dispositius o objectes amb  
els quals el client hagi tingut contacte com poden ser: el datàfon, bolígrafs i 
altres. Les professionals no  tindran contacte amb aquests objectes per poder 
garantir màxima seguretat als clients.

• Caldrà disposar de material de neteja desinfectant per poder netejar nosaltres 
mateixos les cabines i zones de contacte després de cada sessió.

• Obrir portes i finestres periòdicament per poder facilitar la ventilació de l’espai.

• Ús de purificadors d’aire individuals per cada cabina per poder garantir la 
màxima higiene ambiental als nostres clients.

• Pel muntatge de les cabines s’utilitzaran llençols de paper i totes les tovalloles 
es rentaran a 60º encara que no estiguin en contacte amb el client.

• En els banys es substituiran les tovalloles per paper i els wc i lavabos es 
desinfectaran a cada ús.

• Els productes cosmètics abans de la seva venta, hauran estat tots desinfectats.

• També estaran tots deinfectats els utillatges de cuina com són els gots, els plats 
i les culleres amb els que servim aigua i infusions.



• Ha mantingut contacte recentment amb alguna persona afectada 
de COVID19?

• Ha tingut febre, tos, ofec, malestar general o algún altre símptoma 
compatible amb el COVID19 els darrers dies?

• Pateix alguna de les següents malalties? 
Diabetis
Malalties cardiovasculars (inclosa hipertensió)
Malaltia pulmonar crònica
Immunodeficiència
Pacient oncològic en fase activa del tractament

• És major de 60 anys?

• Està embarassada?

Qüestions a tenir en compte 
abans d’agafar la seva cita 
(ens cas afirmatiu ens ho haurà de notificar amb 
antelació)
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