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Avís
Avís del 16-3-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2) 
per als establiments del sector alimentari amb servei directe al públic.

Vist el Decret de l’11-3-2020 d’establiment de mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària 
causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2

Vist el Decret del 13-3-2020 de modificació del Decret de l’11-3-2020 d’establiment de mesures excepcionals 
per la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2

Vist el Decret del 14-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per a la situació d’emer-
gència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2

En virtut dels decrets dels dies 11, 13 i 14 de març, pels quals el Govern ha establert mesures excepcionals, 
atesa la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2;

El Ministre de Salut informa sobre les mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus 
(SARS-CoV-2); per als establiments del sector alimentari amb servei directe al públic.

Vista la gran concurrència de clients que fan la compra en grans magatzems, i d’acord amb els hàbits, gestos 
i comportaments que s’observen, és necessari adoptar tot un seguit de mesures que permetin minimitzar 
i preservar al màxim la transmissió del virus en aquest entorn.

Cal seguir les normes generals de seguretat alimentària i les normes de prevenció que vagin facilitant les 
autoritats competents:

• Cal rentar-se les mans sovint, incrementant la freqüència tant com sigui necessari. Cal disposar sempre 
de sabó i eixugamans d’un sol ús.
• Els sistemes de desinfecció addicionals (desinfectants a base d’alcohol) es poden utilitzar com a prevenció 
addicional, però no poden substituir el rentat de mans amb aigua i sabó.
• Cal evitar la contaminació encreuada entre els aliments i qualsevol font de contaminació, com per 
exemple diners, telèfons mòbils i altres estris. Cal fer un rentat de mans minuciós cada vegada que s’hagi 
tocat una superfície que pugui estar contaminada o bé cal utilitzar sistemàticament pinces o guants nets 
i desinfectats per manipular aliments.
• Si els manipuladors d’aliments utilitzen guants, cal canviar-los amb la freqüència necessària, atès que 
poden ser un focus de contaminació encreuada i transmetre una falsa seguretat, ja que amb l’ús man-
tingut van concentrant brutícia.
• Per contra, facilitar guants d’un sol ús als clients pot ser d’interès sanitari per protegir els aliments, els 
equipaments i els estris dels establiments (carrets de la compra, pinces a disposició dels clients, etc.) de 
possibles contaminacions i evitar que esdevinguin vectors de disseminació del virus.
• L’ús de mascaretes no es preveu com una mesura necessària. S’han de reservar per a les persones que 
presentin símptomes respiratoris o febre i per al personal sanitari.
• Cal tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús en esternudar, llençar-los immediatament i tot 
seguit rentar-se les mans.
• Les persones que presentin símptomes respiratoris o febre han de romandre a casa i no acudir al lloc 
de treball.
• Cal extremar i incrementar la freqüència de la neteja i desinfecció de tot l’establiment, fent especial incís 
en les zones de circulació dels clients.

Altres anuncis
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• S’ha de mantenir una distància prudencial entre les persones, tant amb clients com amb la resta de 
treballadors, d’entre 1 i 2 metres. Cal evitar les aglomeracions i els espais tancats amb un gran nombre 
de persones.
• Es recomana que sigui únicament un membre per família qui es desplaci al centre comercial.

Aquest avís entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general

Andorra la Vella, 16 de març del 2020

Joan Martínez Benazet 
Ministre de Salut
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