RESPOSTES DE SALUT i TREBALL A
POSTERIORI

1.

DESINFECCIÓ DE CORRETGES DE PELL EN RELLOTGES:
- Per netejar la Corretja de pell agafar sabó de Marsella humit i deixar actuar durant 15
minuts, passar posteriorment un drap humit per eliminar l’excés de sabó.
- També existeix un producte de la casa 3M Leather&vinyl restorer, aplicant unes gotes
sobre un drap de microfibra i fregar suaument.
DESINFECCIÓ DE CORRETGES DE GOMA EN RELLOTGES:
-

La neteja es realitzarà amb alcohol

2. SISTEMA D’ULTRASONS PER DESINFECCIÓ:
Podriment que consisteix en l’agitació de partícules d'una solució amb energia de so d'altes
freqüències, entre 20 i 400 kHz (sonicació) que generen ones alternes d'alta i baixa pressió, que
creen diminutes bombolles que impacten sobre la peça i fa separar les partícules de brutícia de
la superfície de l'objecte.
S’ha d’aplicar un agent tensioactiu (surfactants) idoni per a joies.
No es recomana utilitzar el ultrasò per netejar els objectes que poden tenir les esquerdes ocultes
i següents pedres: maragda, malaquita, perles, tanzanita, turquesa, òpal o corals.

3. MÀQUINES D’OZÓ
L’Ozó està considerat com a un virucida del tipus PT2 (ús desinfecció aire, superfícies, etc.) i PT4
(desinfectant utilitat per a equips, materials i utensilis) i per tant és una substància que està
sent actualment avaluada pel Ministeri de Sanitat, però no està encara aprovada ja que es
plantegen dubtes sobre la dosis necessària per garantir la seva eficàcia front el coronavirus.
Es desestima la utilització d'Ozó per no estar contemplada dins el llistat de productes
desinfectants de COVID recomanats pel Ministeri de Sanitat. Aquesta pràctica pot resultar
altament tòxica per a les persones si no és executat de forma correcta, a més d'incentivar el
procés d'oxidació dels materials.
Els aparells generadors d’ozó posat al mercat, ho fan sota la seva responsabilitat, amb l’únic
requisit d’haver-ho notificat al Ministeri de Sanitat d’acord amb la Disposició Transitòria segona
del R.D. 1054/2002.

4. DURADA DEL VIRUS EN SUPERFÍCIES
SUPERFÍCIE DE CONTACTE

metall
acer inox
coure
alumini
or i plata

TEMPS ACTIU EL COVID19 SENSE DESINFECCIÓ

fins a 9 dies
2 - 3 dies
fins a 4 hores
fins a 8 hores
dependrà de com sigui la peça, si presenta un
treball d’orfebreria amb molt intersticis
obertures on pugui penetrar.

El coure té propietats antimicrobianes: la superfície de coure en contacte amb l'aire s’oxida
formant ions de coure que donen lloc a radicals d'oxigen que alteren l'estructura de la
membrana exterior del virus i destrueixen el genoma de virus.
Els metalls pesants, inclosos l'or i la plata, són antibacterians, però la composició atòmica
específica del coure li atorga un poder de destrucció addicional.
El coure té un electró lliure en la seva capa orbital externa d'electrons que participa fàcilment
en les reaccions d'oxidació-reducció (el que també fa que el metall sigui un bon conductor) que
acaben amb el virus. La plata i l'or no tenen l'electró lliure, de manera que són menys reactius.

5. ALCOHOL DE CREMAR COM A DESINFECTANT?
L’alcohol de cremar o metanol, també conegut com a alcohol metílic, s'utilitza normalment com
a dissolvent orgànic per netejar més que per desinfectar.
L'alcohol metílic és perillós, per que és molt inflamable però sobretot pels efectes d'un producte
de la seva degradació en l'organisme humà que es diu àcid fòrmic.

6. Relojería Olalla. La lámpara UV de onda corta para el análisis de diamantes tiene una longitud
de onda corta de 2537 Amstrons ¿es suficiente para destruir el virus?
Una longitud de onda de 2537 Amstrongs equivalen a 253,7 nm, por tanto estaría dentro de la
longitud de onda de luz ultraviolada UVC.

Será importante comprobar que la lámpara sea de presión baja para que genere un 85% de la
radiación de 254 nm de longitud de onda.
Si la lámpara de presión es media en cambio genenrará entre un 7 y un 15% de radiación cerca
de los 254 nm.
No obstante su aplicación ha de hacerse con mucho cuidado ya que puede causar quemaduras
en piel y córnea del ojo.
Si se utiliza un lámpara con sistema UVC comprovar que dispone de temporitzador para poder
salir de la habitación o cuarto donde se haya dispuesto.

7. Miquel Frasquet. Les joies tenen volum, quin aparell podríem utilitzar per desinfectar les joies
La millor desinfecció per a joies que presenten volum primer netejar-les amb aigua i sabó i
després submergir-les en dissolució d’aigua oxigenada al 5% o vinagre blanc i bicarbonat.
Com a aparell la làmpada de llum ultraviolada UVC durant 5 minuts, però s’ha d’anar en compte
pel perill que suposa el contacte amb la pell o còrnia dels ulls.
Les fonts d'UV-C s'han d'ubicar en compartiments, o cabines individuals o llocs que permetin
aïllar la font en forma adequada, mitjançant mampares o cortines especials, per tal d'evitar la
dispersió de radiació ultraviolada cap a altres àrees.

8. Elisabeth Cardo. Las maquinas de alta presión y temperatura utilizadas en joyeria , sevirian para
desinfectar las piezas?
Si se usa correctamente es decir que la velocidad de vapor sea de 30 cm/s y durante unos 30
segundos con el máximo nivel de vapor generado, puede llegar a eliminar hasta el 99% de los
virus con envoltura como el coronavirus.

9. Cristina Pujolràs. Quanta estona ha d'estar una peça en rajos UVC?
Segons com sigui la peça, si es mol llisa o molt treballada.
Si aquesta aplicació de llum ultraviolada UVC es realitza en un equip tancat, s’haurà de mirar les
especificacions de l’equip. Si es realitza amb una làmpada situada en una estança: normalment
amb un 30 minuts.

10. Pere Bonet. seria interesant saber ont seria possible adquirir un aparell UVA.
Els aparells UVA no serveixen per la desinfecció.
L’aparell que si desinfecta és el UVC amb una longitud d’ona de 254 nm i que la làmpada sigui
de pressió baixa per garantir el 85% de radiació UCV a 254nm.
Aquest es pot adquirir en qualsevol empresa dedicada a la fabricació d’equips industrial i de
desinfecció com per exemple DIMA Packaging Machinery
11. Es obligatori oferir guants als clients ?
No es obligatori, però si és recomanable que a l’accés es desinfecti les mans amb gel o spray
d’hidroalcohol i opcional oferir els guants per evitar el màxim de contacte de la joia amb les
mans.

També com ja vaig dir a la presentació, existeixen protectors de plàstic d’un sol ús per a coll i
antebraç que es posaria al client abans de emprovar-se el collar o la polsera o rellotge.

12. Miguel. podrias repetir el proceso por favor de limpieza y desinfeccion, es decir primero se
lava con agua y jabon y luego se desinfecta con alcohol o al reves??
El proceso para higienizar una pieza es el siguiente:
1- Lavado con agua y jabón para la limpieza de la pieza y eliminación de restos orgánicos.
2- Secado con una gamuza suave o disco de algodón.
3- Procedir a la desinfección con alcohol. Este alcohol podrà ser etanol al 70% en
volumen (70 ml/litro de agua), o isopropílico (propan-2-ol) entre el 60 – 80 % .
El alcohol serà extendido con un trapo suave o disco de algodón sobre la pieza,
insistiendo en aquelles zones con surcos.
Se recuerda que se deberá de tenir mucho cuidado con aquelles piezas que tengan
perles o corales.

13. Jaume. quin és l'aforament obligatori?
L’aforament en l’interior de de l’establiment depèn de la superfície destinada a l’atenció al
client.
Aquest aforament estarà limitat a poder complir amb la distància entre clients de 2 metres,
o el que és el mateix només es podrà ocupar el 30% de la superfície destinada a l’ús d’atenció
(4 m2 per persona).

14. Belen. On podem comprar guants?.No en puc conseguir a curt plaç

Possiblement des de l’associació de joiers li podren remetre algun
subministrador de material.

15. Elena Morala. como desinfectar el dinero de papel?
La O.M.S. no recomienda el lavado o desinfectado del dinero, el riesgo de infectarse con el
coronavirus por el contacto con objetos como monedas, billetes o tarjetas de crédito, es muy
bajo.
El possible contagio se evitarà lavándose las manos con agua y jabón, y después desinfectar
con solución alcohòlica una vez hayamos tocado el dinero.
Si lo que queremos es insistir en la desinfección, se pueden lavar con agua y jabón
De forma ràpida una lámpara de rayos UVC.

DUBTES SESSIÓ 5 MAIG
1) El tema de les corretges de pell dels rellotges:
Jose Antonio Fuentes
I com es neteja la corretja d'un rellotge?
Montse
Com es pot desinfectar un rellotge de corretja de pell? I un marc laminat de
plata?
Pere Bonet
per canviar una bateria de rellotge , si aquest entra amb corretge de pell ,
entenc que les solucions que doneu , no son aplicables.
Ruben Hevia
Importante el tema de desinfección de relojes
Nicola Jane Casey
LAS CORREAS DE LOS RELOJES Y ARTICULOS QUE SE PUEDEN ESTROPEAR CON
EL ALCOHOL SI SE PUEDEN DESINFECTAR CON OZONO EN UNA HABITACION
CERRADA COMO EL ASEO DURANTE 20 MINUTOS. ESO ME HAN DICHO QUE
ESTA DEMOSTRADO POR FAVOR DIME ALGO, GRACIAS.
Contrastad@s
No se pueden mojar las correas piel de muchos relojes
Montse
Como se moje la correa de piel es como un zapato bajo la lluvia, no hay otra
cosa que no sea mojar?
Belen para organizadores
I si s'envolta el rellotge amb film transparent per camviar la pila?
Menys la caixa clar
Contrastad@s
para las correas lo ideal es rayor UVC
USUARI
Sobre els rellotges, el tema de canvi de piles?
Montse
Si fuese un reloj del escaparate con correa de piel y no la puedo mojar, cuanto
tiempo la debo dejar en quarentena?

NO CONTESTAT: PUNT CRÍTIC, EN EL TERRENY DE LES CORRETGES DE PELL

2) El tema dels ultrasons:
Nuri

Limpiar con el ultrasonido a alta temperatura seria suficiente para desinfectar?
Xavi Palanques
Les joies de clients es poden netejar a l'ultrasó? és suficient?
usuario
Com diu Xavi Palanques, neteja a l'ultrasó a més de 60 graus seria suficient per
desinfectar?
Toni Monés
ignasi , ! el ultrasò no desinfecta mes que esta a 90 graus i es per inmersió i te
detregents i el vapor ? Gràcies . ? Gràcies
usuario
Ens referiem a ultrasó amb aigua calenta a més de 60 graus. Pot arribar fins als
90 graus.
Roberto Carrerte
Un ultrasonidos a 80º de temperatura y jabon desengrasante, ¿no sirve?
CONTESTAT, EN EL SENTIT DE QUE NO ÉS UN MÈTODE OFICIAL. PERÒ VAL
LA PENA QUE HO VERIFIQUEU, I HO POSEU AL PROTOCOL (TAMBÉ A
L’APARTAT DE Q&A)

3) El tema de les màquines d’ozó
Gemma Miralles
les maquines que generen Ozó son realmente efectivas per desinfecció?
Cristina Pujolràs
Els generadors d'ozó funciones?
Molins
generador d’ozono?
CONTESTAT, EN EL SENTIT DE QUE NO ÉS UN MÈTODE OFICIAL. PERÒ VAL
LA PENA QUE HO VERIFIQUEU, I HO POSEU AL PROTOCOL (TAMBÉ A
L’APARTAT DE Q&A)

4) La durada del virus a les superficies
Joan Font
Un anell k portin a arreglar pot portar el virus i El virus al metall dels anells cuan
temps pot estar, hores, dies,
CONTESTAT, PERÒ SI PODEU LOCALITZEU DURADA A PLATA, OR, PLATÍ I
POSEM-HO AL PROTOCOL

Tomas Hidalgo Plasencia
cuanto tiempo ha de estar el papel en cuarentena?
CONTESTAT (PER UN ALTRE ASSISTENT, QUE DIU 30 MINUTS:
Contrastad@s 30 minutos en papel)

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200406/coronavirussuperficies-7892236

5) Preguntes vàries contestades
Joan Font
El taller pot cambiar de provincia per anar a buscar feina a les botigues
CONTESTAT
JTS
Com propirtari i pagant autonoms, pero mes de 70 anys, pot haber alguna
restriccio per poguer obrir la botiga nomalment?. Jaume
CONTESTAT
Jose Antonio Fuentes
Com a alcohol val el alcohol de cremar?
CONTESTAT, PERÒ ES PODRIA POSAR AL PROTOCOL

Gemma Miralles
Bon dia, és pot utilitzar una pantalla facial en sustitució de mascareta?
CONTESTAT

Jordi Vall
les mampares son recomenables si no es tenen els 2 metres, o ho son en tots
els casos?
CONTESTAT

Mercedes Mestre
netejar amb alcohol directament les peces, fa que aquestes estiguin lliures de
possibles virus inmediatament despres de la neteja?
CONTESTAT

jaume riera
... sobre la temperatura... entendemos que es de sentido comun que el que
tenga fiebre no salga de casa...
CONTESTAT

PORTATIL
quin és el millor mètode per desinfectar les joies ?
CONTESTAT

Olga Marin
per desinfectar les joies es pot fer amb paper tipus de cuina humitejat amb
alcohol?
CONTESTAT

xavi
Tengo un horno de luz ultravioleta de curar las resinas su onda es 405 valdría
para desinfestar?
CONTESTAT

Oscar Pascual
En el caso de los agentes comerciales, ¿Que medidas de higiene hay que tener a
parte de las mas avituales(lavarse las manos, mantener distancia de
seguridad,...)?
CONTESTAT

Lluís NAVARRO para organizadores
Como se desinfecta el suelo si tenemos alfombra??? Gracias
CONTESTAT

Sabina
Aire Acondicionado: plazo de cambio filtro, debe colocarse un filtro especial o
impregnar filtro con gel desinfección?
CONTESTAT

Jordi Rosich Trullàs
Per tema de seguretat, podem dir que es treguin les mascaretes abans d'obrir la
porta de la joieria?
CONTESTAT

Contrastad@s
los comerciales autopnomos se pueden hacer ellos el cetificaod?
CONTESTAT

CRISAN
el cliente esta obligado siempre a entrar con mascarilla?
CONTESTAT

Mercedes Mestre
l’Erto de les persones treballadores es pot prorrogar, despres del día 11?
CONTESTAT

Miguel
¿Es mejor el agua oxigenada o el alcohol propilico?
CONTESTAT

Selva
puc reduir la jornada a una treballadora a la que li vaig fer un erte?
CONTESTAT

Tomas Hidalgo Plasencia
El sanytol como tal valdria para desinfectar el acero y las superficies?
CONTESTAT

Mercedes Mestre
entiendo que despues de 5’ de haber sido limpiada con alcohol esta des
infectada la pieza segun la respuesta. máximo 10’ para ser prudentes
CONTESTAT

Inmaculada Mercade Díaz De Quitian
Los carteles informativos que se aconsejan? Y guantes i mascarilla obligatorio o
recomendado?
CONTESTAT

PORTATIL
és obligatori treballar amb guants ? si es té precaució d'anar-se rentant les mans
molt sovint, n'hi hauria prou ?
CONTESTAT

Colay
Bon dia soc de Colay, com podem desinfectar les pedretes? Parlem com
ja sabeu de mides fins a ,80 mm
CONTESTAT

Michael Moré (Breuning Kinloch Duffield)
Hola a todos. Cuando los comerciales esten enseñando los muestrarios etc.. Si
los clientes (joyeros) van a tocar las piezas etc... con llevar guantes es suficiente?
CONTESTAT

Sonia
En un local petit que no es puguin mantenir els 2m de seguretat, quines
mesures obligatories hem de te kr
CONTESTAT

Miguel

¿es obligatorio dar a los clientes mascarillas?
CONTESTAT

Anna Puiggròs para mí
Anna Puiggròs, pregunto, el secador d'aire calent o aigua a 60graus,desinfecta?
CONTESTAT

CRISAN
El tema de abrir tienda, la ayuda de paro al autonomo se pierde?, que pasa con
el erte, de una trabajadora.
CONTESTAT

Usuario
Si se recupera un trabajador del erte y el resultado de afluencia no es el
esperado, puede volver al erte?
CONTESTAT

6) Preguntes vàries NO contestades per manca de temps
Relojería Olalla
Hola, Javi Olalla desde Ávila
La lámpara UV de onda corta para el análisis de diamantes tiene una longitud
de onda corta de 2537 Amstrons ¿es suficiente para destruir el virus?

Miquel Frasquet
les joies tenen volum,quin aparell podriem utilitzar per desinfectar les joies

Elisabeth Cardo
Las maquinas de alta presión y temperatura utilizadas en joyeria , sevirian para
desinfectar las piezas?

Cristina Pujolràs
cuanta estona ha d'estar una peça en rajos UVC?

Jordi Vall
si empezamos a trabajar los autonomos, el erte a trabajadores de regimen
general seguiria?

Pere Bonet
seria interesant saber ont seria possible adquirir un aparell UVA

propietari
Es obligatori oferir guants als clients ?

Miguel
podrias repetir el proceso por favor de limpieza y desinfeccion, es decir primero
se lava con agua y jabon y luego se desinfecta con alcohol o al reves??

Jaume
quin és l'aforament obligatori?

Belen
On podem comprar guants?
No en puc conseguir a curt plaç

Elena Morala
como desinfectar el dinero de papel?

AGRAIMENTS
12:03
canno
gracies i molta salut a tothom
12:04
Francesc Artacho
Molt bona webinar ... Felicitats!

12:04
Pere Bonet
moltes gracies pel vostre esforç colectiu.
12:04
Contrastad@s
he llegado a ver 167
12:04
Emi
Moltes gràcies!!
12:04
Miguel
muchas gracias
12:04
Jordi Vall
gracies!!!!
12:04
Roman Pallares
gràcies, salut i negoci
12:04
Contrastad@s
Muchas gracia a todos
12:04
Ruben Hevia
Animos y hasta pronto
12:04
Marta
MOLTES GRÀCIES !! Salud
12:04
ALBERTO SOTO RAMIREZ
Moltes gràcies i salut
12:04
Enric Portell

Moltes gràcies
12:05
PORTATIL
Moltes gràcies per tota la informació, des de Detalls Rosa d,Arenys de Munt.
Força a tots
12:05
Toni Monés para organizadores
Moltes gràcies ,,
Responder en privado
12:05
Tomas Hidalgo Plasencia
gracias!!!
12:05
Molins
Moltes Gràcies per la informació entre tots ens en sortirem
12:05
Pedro Miro
muchas gracias desde Mallorca
12:05
Arnald
Moltes gràcies!
12:05
Michael Moré (Breuning Kinloch Duffield)
Gracias! Un saludo a todos!!
12:05
Nicola Jane Casey
Por favor enviarnos por PDF la cofenrencia gracias.
12:05
Nerea Gonzalez Murillo
gracias
12:05
jaume riera
a 10!

12:05
Montse
Gracies
12:05
Jose Antonio Fuentes
Bon dia a tots.
12:05
Selva
moltes gracies
12:05
Jose Antonio Fuentes
Gracies
12:05
Belen
Moltes gracies
12:05
Mario
gracies
12:05
Gemma Miralles
gràcies!
12:05
Elena Morala
gracias
12:05
Marian Jaén Arjona
Muchas gracias!!
12:05
Mercedes Mestre
Moltes gràcies
12:05
Oscar Soriano

Adeu gracies
12:05
xavier lara puerto
moltes gràcies
12:05
Elisabeth Cardo
Moltes gracies
12:05
Tomas Hidalgo Plasencia
deww
12:05
Colay
Gràcies! Bon dia!
12:05
Josep M. Badia
Moltes gràcies. Molt interessant.
12:05
usuario
Moltes gràcies per tot.
12:06
Nuri
Moltes gràcies per tota la informació
12:06
Oscar Pascual
Moltes gracies i adeu!
12:06
Miriam Romera
Moltes gràcies! Ànims!
12:06
Rosa Caixach Marsol
Molt profitosa, gràcies per l'iniciativa.
12:08

jeroni sola
gracies. Salut
12:08
Gale
Moltes gracies !!!

