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Protocol sanitari per a bars i restaurants que disposen de màquines o qualsevol altre 

dispositiu de joc 

 

A l'efecte del present protocol s'entenen màquines de joc, tots aquells dispositius com a 

màquines escurabutxaques, màquines d'apostes esportives, màquines de joc o similars. 

 

Sent les màquines de joc un element d'ús comú, per tant, un potencial transmissor de la COVID-

19 per l'ús de diferents persones al llarg d'un mateix dia, i a vegades per la falta de distància 

entre diferents màquines que impedeix a l'usuari la distància interpersonal, i davant la necessitat 

de desplaçar-se per a accedir a les màquines i la possibilitat de retirar-se la mascareta perquè 

s'estiga consumint, la recomanació és que no s'utilitzen mentre ens trobem en Nivell de risc 3 i 

4, estant en l'actualitat la Comunitat Valenciana en Nivell 4. 

 

Per al cas que es troben en funcionament, s'han d'adoptar una sèrie de mesures preventives per 

a tots els establiments que disposen de qualsevol tipus de màquina o dispositiu de joc. 

 

A més del compliment de totes aquelles mesures d'higiene general previstes en la legislació 

vigent, s'estableixen les següents MESURES per a l'ús d'aquestes: 

 

1. La disposició i l'ús de les màquines o de qualsevol altre dispositiu de joc hauran de 

garantir el manteniment de la distància mínima interpersonal d’ 1,5 metres. Per això 

és necessari que, en cas d'existir diverses màquines, aquestes es distribuïsquen a 

més d’ 1,5 metres de distància entre elles per a garantir en tot moment el 

distanciament interpersonal. 

 

2. Entre una persona usuària i una altra s'haurà de procedir a la neteja i desinfecció de 

qualsevol tipus de màquina o dispositiu a través del qual s'oferisquen activitats de 

joc, així com de cadires, taules o qualsevol altra superfície de contacte. 

 

3. Abans d'utilitzar la màquina o qualsevol altre element de joc, serà necessari l'ús de 

gels hidroalcohòlics o desinfectants per part de la persona usuària, que el bar o 

restaurant haurà de posar a disposició en tot moment. A més, les persones 

treballadores que interactuen amb aquesta clientela hauran d'usar de manera 

recurrent durant el desenvolupament, els gels hidroalcohòlics o desinfectants. 
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4. L'ús de la màquina s'haurà de realitzar assegut en tot moment. No podent existir en 

cap cas persones dempeus usant el dispositiu o esperant per al seu ús. 

 

5. No es podrà fer ús de les màquines sense portar la màscara en tot moment. 

 

València, en data de signatura electrònica 

SECRETÀRIA AUTONÒMICA DE SALUT PÚBLICA 

I DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC 
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