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L'afectació de la COVID en un 
escenari com és TMB des del punt 
de vista del Departament de 
Prevenció, com heu gestionat tota 
la pandèmia i quina ha estat la 
dificultat més rellevant per dur a 
terme la seva tasca? 
 

En primer lloc, deixeu-me destacar la 
feina de tot el Servei de Salut, 
Seguretat i Benestar Laboral, sense 
la feina de tots i cadascun dels 
membres que formem aquesta 
unitat, no hagués estat possible 
gestionar tota la pandèmia. Menció 
especial per a tota l'àrea sanitària 
que han fet, fan i faran una feina 
excepcional. 
Si em permeteu, començaré per les 
dificultats, que han estat dues: 
- No sabíem a què ens  enfrontàvem. 
-Tota la normativa que s'ha 
publicat, en l'àmbit espanyol i en 
l'àmbit català, conjuntament amb els 
estudis que s'anaven publicant, era 
d'un volum tan gran i a vegades 
contradictori, que ens calia passar-lo 
per la traductora de tots i cadascun 
dels components de tot l'equip. 
La gestió va començar abans de 
l'inici de la pandèmia, abans de la 
declaració de l'estat d'alarma. La 
companyia va crear el Comitè Covid, 
que ha estat l'ens que s'ha reunit 
periòdicament per a analitzar 
l'evolució de la pandèmia. Com a 
Servei de Prevenció, ens 
enfrontàvem a una situació que fins 
ara no havíem viscut. 
 
Els mitjans per dur a terme el 
control preventiu del moviment de 
persones (treballadors, 
usuaris etc...) han estat 
suficients? Com els heu 
desenvolupat? 
 

Si, han estat suficients. Les primeres 
setmanes de la pandèmia van ser de 
molt estrès, tota la normativa de l'estat 
d'alarma ens feia anar de bòlit al 
Servei de Prevenció. 

 
El Servei de Prevenció es reunia 
gairebé diàriament i preparàvem tota 
la documentació que el 
nostre Director del Servei de Salut, 
Seguretat i Benestar Laboral 
presentava en el Comitè Covid. 

Un cop aprovats tots els mitjans per a 
dur a terme el control preventiu, es 
distribuïen a tota l'estructura de la 
companyia. Evidentment el Comitè de 
Seguretat i Salut Laboral també ha 
tingut la seva tasca de gestió, valorant 
i debatent algunes de les mesures 
preventives que posteriorment s'han 
implementat. 
Al ser un departament transversal, 
hem estat en continua comunicació 
amb la resta de departaments de la 
companyia, fet que també ens ha 
ajudat a traslladar i rebre les 
inquietuds de totes les àrees. 
 
Quins protocols apliqueu davant 
d'un possible contagi dels 
treballadors? 
 

 

En primer lloc hem d'indicar que els 
treballadors i treballadores que 
pateixin un quadre clínic d'infecció 
respiratòria aguda (febrícula o febre, 
tos seca, dificultat per empassar, 
congestió nasal, dificultat respiratòria, 
vòmits, diarrea, malestar general, 
cefalees i/o miàlgies) NO HAN DE 
VENIR A TREBALLAR es quedaran a 
casa i prioritàriament, es posaran en 
contacte amb el telèfon del seu metge 
de família (CAP o EAP) o al telèfon 
de SalutRespon (061). 
Tal com s'ha indicat en el paràgraf 
previ, cal trucar, lo abans possible, als 
telèfons de TMB per informar de la 
seva situació amb la finalitat de 
rastrejar i identificar els possibles 
contactes estrets laborals. 
Els serveis sanitaris de TMB truquen 
periòdicament als malalts de Covid-19 
i també a les persones sospitoses de 
patir la malaltia del per tal de fer un 
seguiment del cas i ajudar-los en cas  
 

 
que calgui assistència mèdica per 
empitjorament de la malaltia. 
D'aquesta manera, també, els serveis 
sanitaris poden fer un seguiment dels 
casos per donar el suport necessari a 
les persones malaltes. 
En definitiva seguim els protocols 
establerts per les autoritats sanitàries 
en tot moment, actualitzant el nostre 
Pla de salut i seguretat per l'etapa de 
represa en funció de les 
actualitzacions de les autoritats 
sanitàries. 
 
En quant el transport de viatgers, a 
més a més de les mesures 
preventives "convencionals", 
quines mesures preventives heu 
implementat amb els conductors? I 
amb els usuaris? 
 

En el cas dels conductors de 
Transports de Barcelona, hi ha dues 
mesures preventives que destaquen 
de la resta: 
- Ús obligatori de la mascareta, 
concretament FFP2. 
- Instal·lació de barrera de separació 
física entre el conductor i el passatge. 

Són dues mesures complexes 
d'implementar degut la diversitat de 
flota que disposem en el cas de la 
separació física i en el cas de les 
mascaretes per mantenir un estoc 
a 10 setmanes vista, fet complex a 
causa de l'escassetat de les 
mascaretes en el seu moment. Cal 
destacar la feinada també del nostre 
departament de compres i 
aprovisionaments. 
 
En el cas dels usuaris del transport 
públic, destacaria la senyalització 
instal·lada en tota la flota de 
Transports de Barcelona i les 
campanyes de comunicació 
realitzades per a sensibilitzar als 
usuaris de l'ús de la mascareta, no 
parlar, no menjar i no beure, sota la 
direcció de l'ATM. 



La relació entre el Departament de 
Prevenció i el Departament de 
Seguretat davant de la pandèmia 
quina rellevància ha tingut? Com us 
heu coordinat? 
 

La relació entre ambdós departaments 
ha estat sempre de contacte estret, 
però de molt abans de la Covid-19. 
Som departaments transversals que 
assessorem a totes les àrees de la 
companyia, això fa que hi hagin temes 
conjunts en els quals col·laborem 
diàriament, com per exemple la 
coordinació d'activitats empresarials, 
plans d'autoprotecció, etc. 
No hi ha dubte que una de les claus 
d'èxit en la tasca de coordinació entre 
ambdós departaments, tant individual 
com col·lectiva, és la capacitat i 
possibilitats que tenim d'implicar al 
conjunt de l'equip de treball en 
aquesta intervenció, tant en el 
desenvolupament personal i 
professional, com en el seguiment 
dels processos de treball i la seva 
orientació. 
En tot cas, els dos departaments, són 
l'òrgan de coordinació millor situat per 
fer possible una veritable cooperació 
entre els professionals que 
comparteixen coneixements, de fet al 
CON TRIANGLE compartim espai de 
treball. 
 
S'ha creat alguna comissió mixta de 
prevenció i seguretat pel tema 
específic de la Covid-19 a TMB? 
 

Abans de l'inici de la pandèmia i de 
l'estat d'alarma, la Direcció de 
l'Empresa va crear el Comitè Covid-
19, en aquest Comitè, que es reunia 
gairebé diàriament a l'inici de la 
pandèmia i que ara es reuneix 
setmanalment, estem representats els 
dos departaments. Evidentment, un 
cop el Comitè Covid-19 aprova els 
nous plans, des dels dos 
departaments ens posem a treballar 
per a implementar el mateix en la 
companyia. 
 
En l'àmbit preventiu, amb la Covid-
19, totes les empreses s'han vist 
afectades per noves mesures, per 
exemple la ventilació dels espais, 
l'ús de les mascaretes, l'ocupació 
d'espais, etc...? Com ha treballat 
TMB totes les mesures 
preventives? 
 

Evidentment, TMB també s'ha vist 
afectada per totes les mesures que 
ens han afectat. El Servei de 

Prevenció elaborava inicialment les 
Instruccions Internes per a l'aprovació 
del Comitè Covid-19 i actualment 
elaborem el Pla de Salut i Seguretat 
que aprova el Comitè Covid-19. 

Val a dir que al mes de març, el nostre 
centre de treball més crític, el Centre 
de Control de Bus es va dimensionar i 
equipar amb equips de purificació de 
l'aire amb la finalitat de filtrar i purificar 
l'aire del Centre de Control per a 
generar aire pur lliure de partícules en 
suspensió de fins a 0,1 micres i d'ozó, 
amb una reducció de gasos tòxics, 
irritants i carcinògens a nivells de 
confort. Va ser una aposta al principi 
de la pandèmia que ens ha permès 
garantir la ventilació de l'espai i una 
qualitat de l'aire molt bona en el centre 
de treball des d'on es gestiona tota la 
xarxa de bus. 

Nosaltres ens hem basat en els 
següents tipus de mesures 
preventives: 
- Mesures de Protecció Individual 
(higiene personal, distància de 
seguretat, mascaretes, pantalles 
facials, etc...). 
- Mesures de Protecció Col·lectiva 
(neteja i desinfecció d'instal·lacions, 
sistemes de ventilació i climatització, 
centres de treball crítics, espais 
comuns dels centres de treball, 
separació i senyalització dels centres 
de treball, etc...). 
Cada mes el Servei de Prevenció fa 
una revisió de les mesures 
preventives implantades i revisa i 
adapta l'ocupació d'espais a les 
normatives vigents en cada moment. 
També hem format part de projectes 
de neteja i desinfecció impulsats per la 
Unió Europea, com el CD-CLEAN i 
estudis realitzats per científics del 
CSIC per avaluar el comportament del 
virus en el transport públic. 
 
Quines són les mesures 
preventives dutes a terme més 
impensables de dur a terme abans 
de la pandèmia que destacaria? 
Jo destacaria mesures preventives en 
aquests tres àmbits: 
 

- Àmbit operatiu, la supressió de la 
venda del bitllet senzill de tota la vida i 
la col·locació de les separacions 
físiques en l'habitacle de conducció 
amb la finalitat d'evitar el contacte amb 
el passatge (en ple estat d'alarma es 
va instal·lar un plàstic per a segregar 
el passatge dels conductors i no es 
permetia l'accés per la porta 
davantera). 

- Àmbit oficines, el teletreball en tots 
aquells casos que es pugui mantenir 
l'activitat professional amb aquest 
mètode de treball i que l'entorn de 
treball a domicili reuneixi les 
condicions suficients d'ergonomia per 
no implicar cap risc per la persona 
que realitza la feina. 
- Tots els àmbits, les reunions 
telemàtiques. 
Però les destacaria, pel fet que abans 
de la pandèmia, eren mesures 
preventives que no es contemplaven 
de manera habitual, però que la Covid-
19 les ha fet essencials pel 
funcionament de la nostra companyia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els protocols d'actuació han estat 
modificats o s'han creat de nous? 
Tota la documentació es va 
actualitzant periòdicament, 
actualitzem les versions dels 
documents en funció de les 
actualitzacions de la normativa legal 
existent. 
També des del Servei de Prevenció 
elaborem documents nous sempre 
que sigui necessari per adaptar-nos a 
la nova normativa o a les noves 
mesures preventives que es puguin 
dur a terme. 
 
Creu que han tingut una campanya 
de comunicació efectiva de cara als 
treballadors? Com han transmès la 
informació? I amb els usuaris? 



Des del primer moment, el nostre departament de comunicació interna ha col·laborat de manera estreta amb el Servei de 
Prevenció. Es va generar un apartat a la intranet on tots els treballadors tenen accés a tota la informació que des del Servei 
de Prevenció generem a conseqüència de la Covid-19. A més a més, els documents que el Servei de Prevenció 
genera són traslladats als delegats de prevenció per a la seva consulta i participació. Per últim en els plafons informatius 
de cada centre de treball, estan penjades les Notes SST de cada àmbit de l'empresa. 
Amb els usuaris, s'han fet diverses campanyes. El primer que es va fer va ser una campanya de senyalització al transport 
públic, posteriorment amb l'ATM es van fer campanyes informatives als mitjans de comunicació i les xarxes socials per a 
comunicar als usuaris la informació necessària per a fer ús del transport públic. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada setmana una entrevista a directors de seguretat o gerents 
d’empreses de seguretat i prevenció perquè ens expliquin quines mesures 
han pres en els seus respectius departaments per fer front a la Covid 19. 
 
 

Pots consultar totes les entrevistes realitzades a la nostra web 
https://panatheneos.com/entrevistes-espai-coronavirus/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


