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MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE LA COVID-19 PER ALS
ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ QUE OFEREIXEN PIPES D’AIGUA
(XIXES, CACHIMBAS)
Actualització 6/07/20

Mesures extretes del document “Posicionamiento de las autoridades sanitarias
en relación al consumo de tabaco y relacionados durante la pandèmia por
COVID-19” aprovat el 2 de juliol de 2020 per la Comisión de Salut Pública del
Consejo interterritorial de Salud del sistema nacional de salud
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/tabaco/docs/Posicio
namiento_TyR_COVID19.pdf
Respecte a les pipes d’aigua es prohibeix la seva utilització
compartida d’acord amb l’establert a l’apartat f) de l’article 19 de l’Ordre
SND/458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de determinades
restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat
d’alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap una nova
normalitat.
L’ús de les pipes d’aigua o xixes en bars, establiments d’hostaleria i
restauració haurà de respectar les mesures addicionals següents:
1. Les pipes d’aigua o xixes i els seus accessoris, com boquilla i mànega,
seran d’ús individual i mai es podran compartir.
2. El producte per al seu ús a la pipa d’aigua o xixa i els seus
accessoris- mànega i boquilla- hauran d’arribar al consumidor en
el seu embolcall original i etiquetatge, sense manipulació prèvia per
part d’una persona diferent al usuari. Hauran de eliminar-se després
del seu ús.
3. Després de cada ús es procedirà a la neteja i desinfecció de la pipa
d’aigua o xixa i de totes les superfícies en contacte amb al mateixa.
4. Després de cada neteja i desinfecció, la pipa d’aigua o xixa
s’emmagatzemarà en un espai tancat, si no pogués ser possible, lluny
de les zones de pas de clients i treballadors.
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