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Avís
Avís del 19-3-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2) 
en relació a la manca de proves de que els aliments siguin una font de transmissió

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

Vist el Decret del 17-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emer-
gència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Vist el Decret del 18-3-2020 d’establiment de les mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària 
causada pel coronavirus SARS-CoV-2 relatives a la valorització energètica de determinats residus.

Vist el Decret del 18-3-2020 pel qual s’estableix la suspensió temporal dels centres autoritzats de triatge 
de residus.

Vist el Decret del 18-3-2020 pel qual se suspenen totes les fases de les licitacions públiques en el sector de 
la construcció, a causa de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Vist el Decret del 18-3-2020 pel qual es modifica l’annex 2 del Decret del 17-3-2020 pel qual s’adopten me-
sures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

En virtut dels decrets dels dies 11, 13, 14, 17 i 18 de març, pels quals el Govern ha establert mesures ex-
cepcionals, 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 la manca de proves de que els aliments siguin una font de transmissió

Mesures de contenció de la transmissió de la COVID-19
D’acord amb l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), actualment no hi ha proves que els aliments 
siguin una font o via probable de transmissió del virus. L’EFSA vigila de prop la situació provocada pel brot 
de coronavirus (COVID-19), que afecta un gran nombre de països del món. Científics i autoritats d’arreu 
supervisen la propagació del virus i no hi ha hagut informes que demostrin que es transmet a través dels 
aliments. Per aquesta raó, l’EFSA actualment no participa en la resposta als brots de la COVID-19. Tot i això, 
supervisa la literatura científica per obtenir informació nova i rellevant.

En els brots anteriors de coronavirus, com la síndrome respiratòria aguda greu (SARS-CoV) i la síndrome 
respiratòria de l’Orient Mitjà (MERS-CoV), no hi va haver transmissió del virus a través del consum d’aliments.

El Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC) ha dit que si bé els animals van ser la pro-
bable font d’infecció inicial a la Xina, el virus es transmet de persona a persona, principalment a través de 
l’exhalació de gotetes respiratòries que es desprenen dels esternuts i la tos. 

És imprescindible que els manipuladors d’aliments segueixin estrictament bones pràctiques d’higiene per-
sonal i apliquin les quatre normes bàsiques d’higiene durant la manipulació i preparació d’aliments, com 

Altres anuncis
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rentar-se les mans, cuinar la carn a fons i evitar una possible contaminació encreuada entre els aliments 
cuinats i els no cuinats.

Netejar
• Renteu-vos les mans abans de començar a preparar el menjar i cada cop que tossiu, esternudeu, aneu 
al lavabo o toqueu les escombraries.

Cuinar
• Cuineu bé els aliments perquè no hi quedin parts crues.

Separar
• Separeu els aliments crus dels que ja estan cuinats.

Refredar
• Prepareu els aliments poc abans de consumir-los.
• No els deixeu a temperatura ambient durant més de dos hores.

Recordeu la importància de la neteja de les mans

1. Quan ens hem de rentar les mans?
Ens hem de rentar les mans abans de començar a preparar els aliments, després de manipular aliments 
crus i, durant la preparació dels menjars, cada cop que manipulem escombraries, bolquers, diners, etc.

També ens hem de rentar les mans després d’anar al vàter, esternudar, tossir, mocar-nos i tocar animals 
domèstics.

2. Per què ens hem de rentar les mans?
Perquè les persones som portadores de microorganismes perillosos que causen malalties de transmissió 
alimentària, i a través de les mans podem escampar aquests microorganismes i contaminar els aliments.

3. Com ens hem de rentar les mans?
• Primer ens hem de mullar i ensabonar les mans.
• Després ens les freguem durant 20 segons.
• Posteriorment les esbandim amb aigua calenta.
• I, per acabar, les eixuguem amb una tovallola preferiblement d’un sol ús.

Per a més informació:

https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route

https://ec.europa.eu/health/coronavirus_en

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, 19 de març del 2020

Joan Martínez Benazet 
Ministre de Salut
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