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Avís
Avís del 17-3-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2) 
en relació a l’ús de mascaretes quirúrgiques en Centres Sociosanitaris.

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) en relació a l’ús de les mascaretes quirúrgiques en centres sociosanitaris;

Davant de la situació epidemiològica que es viu a Andorra, s’estableix la necessitat que tot el personal dels 
centres sociosanitaris, el col·lectiu més vulnerable, dugui mascaretes quirúrgiques durant la jornada laboral 
per protegir-se de possibles infeccions.

A més, cal extremar les mesures de protecció per reduir l’exposició al SARS-CoV-2 i la seva transmissió:

• Renteu-vos les mans amb aigua i sabó diverses vegades al dia o utilitzeu solucions hidroalcohòliques 
especialment abans i després de tenir contacte amb els residents.
• En tossir o esternudar, tapeu-vos la boca preferiblement amb un mocador d’un sol ús o amb el colze, 
si no teniu mocadors. Després renteu-vos les mans.
• Llenceu el mocador d’un sol ús a la paperera després d’utilitzar-lo.
• Eviteu el contacte estret, si és possible, o manteniu una distància més gran d’un metre amb les altres 
persones.
• Establiu mesures perquè els residents mantinguin la distància de seguretat entre ells.

En cas de necessitar mascaretes quirúrgiques, poseu-vos en contacte amb el Ministeri de Salut (tel. 874 
820, ars@govern.ad).

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, 17 de març del 2020

Joan Martínez Benazet 
Ministre de Salut

Altres anuncis


		2020-03-25T15:25:23+0100




