
Recomanacions 
de suport
als serveis de turisme per a la rebuda de persones amb 
discapacitat durant una crisi sanitària com la de la covid-19
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Introducció

La Convenció de les Nacions Unides sobre els 
Drets de les Persones amb Discapacitat estableix 
que s’han d’adoptar totes les mesures possibles 
per garantir la seguretat i la protecció de les 
persones amb discapacitat, en particular en 
situacions d’emergència sanitària, com és el cas 
de la covid-19.

El turisme és una indústria important. L’actual 
crisi econòmica ha obligat tots els països a establir 
protocols sanitaris per assegurar la reobertura 
d’aquest sector. Això només es pot aconseguir, 
però, proporcionant bones condicions de seguretat 
a tothom. 



3Grup de Treball sobre Turisme Accessible

De manera general s’han dissenyat protocols, però ben pocs han tingut en compte l’accessibilitat 
i les particularitats dels clients amb discapacitat i condicions mèdiques. El grup de treball que 
s’ocupa del turisme accessible dins de l’Organització Internacional de Turisme Social - ISTO, 
format per representants de diferents organitzacions d’arreu del món, suggereix que aquests 
protocols vagin acompanyats de les recomanacions que es detallen a continuació. Aquestes 
recomanacions haurien de fer possible una inclusió més gran de les persones amb discapacitat 
en el sector turístic.
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Recomanacions 
generals per a l’atenció 
de persones amb 
discapacitat

És important remarcar que 
aquestes recomanacions 
no substitueixen, en cap 
circumstància, les normatives 
nacionals o territorials.

Recomanem consultar els 
protocols implementats al 
seu país, tant els emesos pel 
Ministeri de Sanitat com pel 
Ministeri o l’organisme de 
Turisme corresponents. 

Les recomanacions següents 
poden variar, depenent del 
desenvolupament o evolució 
de la pandèmia, i volen ser una 
guia per afavorir la inclusió de les 
persones amb discapacitat dins 
del sector turístic. 
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Per garantir la seguretat sanitària de les persones amb 
discapacitat, és necessari tenir en consideració les 
recomanacions generals següents:

01 Capacitar tots els actors del 
sector turístic 
en l’atenció i cura de persones amb discapacitat, 
trastorn cognitiu o afecció mèdica, d’acord amb 
els estàndards regulatoris vigents a cada país, 
però també aplicant aquestes recomanacions. 

02 Aplicar protocols d’atenció tenint 
en compte les persones amb 
discapacitat, trastorns cognitius 
o condició mèdica,
incloent-hi les mesures de sospita de possibles 
casos de covid-19.

03 Tenir una política de comunicació 
clara, senzilla i adaptada per als diferents 
públics amb discapacitat. 

04 Informar en tots els mitjans de 
comunicació 
sobre les condicions d’accessibilitat dels serveis 
turístics, i incloure informació sobre les 
mesures sanitàries adaptades establertes. 

05 Donar la possibilitat de fer el 
pagament en efectiu o amb targeta 
evitant els desplaçaments a l’interior de 
l’establiment.

06 Oferir a les persones amb 
discapacitat la possibilitat de 
reduir les files
(si n’hi hagués) i assegurar que hi ha seients 
disponibles per a qualsevol persona que es 
cansi amb facilitat.
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En el moment de rebre i atendre persones amb 
discapacitat recordi:

Parlar a la persona amb 
discapacitat i no al seu 
acompanyant.

Assegurar que es mantenen 
espais accessibles que puguin 
ser utilitzats per persones 
amb discapacitat. Una mesura 
preventiva com el distanciament 
social (per exemple, els espais 
entre les taules d’un restaurant) 
facilitarà el desplaçament d’una 
persona en cadira de rodes. 

Explicar amb claredat les 
mesures sanitàries que cal 
seguir pel que fa als seus 
suports tècnics, com ara la 
cadira de rodes, les crosses,  
els gossos pigall, etc.

Netejar i desinfectar qualsevol 
tipus d’equip o material de 
suport que es posi a disposició 
de la persona amb discapacitat 
abans i després que l’utilitzi, 
inclosa la clau per accedir al 
lavabo. 
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Recomanacions 
específiques per a 
persones amb problemes 
de mobilitat 

Els protocols covid-19 demanen 
col·locar gel hidroalcohòlic o 
utilitzar aigua i sabó a l’entrada 
dels establiments. Es recomana 
que el gel desinfectant sigui 
accessible i utilitzable per tothom 

(usuaris en cadira de rodes, 
persones de talla baixa, persones 
sense mobilitat en els membres 
superiors i/o inferiors, etc.).
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01

Neteja de 
superfícies

Les persones amb problemes de 
mobilitat generalment necessiten 
poder-se agafar o recolzar 
en elements com ara barres, 
passamans, botó d’emergència, 
etc., per la qual cosa, la neteja 
d’aquests elements, i també de 
panys, manetes, teclats, entre 
d’altres, ha de ser més freqüent.

02

Desinfecció de la 
cadira de rodes

El contacte amb el terra dels usuaris 
en cadira de rodes és a través de 
les rodes d’aquesta, de la mateixa 
manera que el de les persones 
sanes és mitjançant les sabates. Si 
a l’entrada de l’establiment hi ha 
una catifa de desinfecció, tingui en 
compte que hi ha de poder passar 
una cadira de rodes. 

Algunes persones en cadira de rodes 
viatgen amb un gos de companyia. 
Es recomana no tocar l’animal.

03

Desinfecció de 
mans

En el cas que la persona amb 
discapacitat física requereixi ajuda per 
superar alguna barrera arquitectònica, 
primer se li ha de preguntar com podem 
oferir-li aquesta ajuda, tenint en compte 
totes les mesures de seguretat sanitària.

Es recomana rentar-se i/o desinfectar-se les 
mans abans i després d’oferir l’assistència. 

Si l’establiment disposa d’ascensor, és 
important mantenir-lo en funcionament.

04

Desinfecció del 
material de suport

És important recordar que les persones 
de talla baixa també poden necessitar 
material de suport, com ara pedestals, 
escales o barres, que haurà de ser 
desinfectat abans i després de ser utilitzat.
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Recomanacions 
específiques per a persones 
amb discapacitat visual

En presència d’una persona amb discapacitat visual 
severa, no oblidi identificar-se, avisar quan arriba 
i quan marxa, evitar el contacte físic i mantenir la 
distància física recomanada, donar indicacions 
clares i concretes, com ara «esquerra», «dreta» i 
evitar paraules imprecises com «aquí» o «allà». Es 
recomana que les descripcions d’espais i recorreguts 
siguin exhaustives. 

Les persones amb discapacitat visual utilitzen equips 
de suport com el bastó o el gos pigall. A més, fan 
servir molt les mans per explorar i guiar-se. Per tant, 
es recomana no tocar el bastó o el gos i desinfectar 
amb més freqüència i rigor les superfícies dels 
elements que utilitzen per orientar-se.

Si una persona amb una discapacitat visual 
desitja ser guiada, ofereixi-li l’espatlla en 
comptes del colze. El colze és el lloc recomanat 
per esternudar i tossir, i per tant és aconsellable 
evitar aquesta part del cos. 

Tota la informació que l’establiment vulgui 
facilitar (per exemple, els menús dels restaurants, 
les indicacions dels museus, etc.) ha de ser 
accessible. També és possible presentar les 
instruccions sanitàries en lletra gran en paper 
plastificat, que es pot netejar després de fer-lo 
servir.
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Recomanacions 
específiques per 
a persones amb 
discapacitat 
auditiva

Es recomana utilitzar màscares 
transparents 
Es recomana que el personal utilitzi màscares transparents 
i/o visors o elements de suport addicionals, com ara una 
pissarra acrílica, un full de paper o un telèfon mòbil, per 
tal d’evitar que la persona amb discapacitat auditiva toqui 
els mateixos elements que el personal i garantir així el 
compliment de les normes sanitàries. 

Es recomana disposar d’un intèrpret en 
llengua de signes
Si no és possible disposar d’una persona que sàpiga la 
llengua de signes, es facilitarà una videotrucada amb algú 
de la seva confiança. 

Es recomana l’ús de documents il·lustrats
A més, es recomana promoure l’ús de documents il·lustrats 
amb pictogrames o dibuixos, ja sigui en format digital o amb 
impresos plastificats, que puguin simplificar el missatge i 
ajudar a mantenir alhora les distàncies físiques i les mesures 
de seguretat sanitària.
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Recomanacions  
específiques per a persones 
amb discapacitat cognitiva

Les persones amb discapacitat cognitiva han 
de rebre informació concreta, clara i senzilla, 
amb frases curtes, ja que necessiten més 
temps per comprendre el que se’ls diu, i per 
tant s’han d’expressar amb calma i sense 
estrès. 

Es recomana facilitar l’ús de documents 
il·lustrats amb pictogrames o dibuixos, bé 
en format digital o mitjançant impresos 
plastificats, que puguin simplificar el 
missatge i ajudar a mantenir alhora les 
distàncies físiques i les mesures de seguretat 
sanitària. És preferible utilitzar documents 
que siguin fàcils de llegir i entendre.
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