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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 l’ús adequat de les mascaretes en Centres Sanitaris, Sociosanitaris i Serveis d’Atenció Do-
miciliària.

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 coronavi-
rus (SARS-CoV-2) en relació a l’ús adequat de les mascaretes en Centres Sanitaris, Sociosanitaris i Serveis 
d’Atenció Domiciliària;

En aquests moments és important utilitzar de forma assenyada els recursos de protecció, com són les 
mascaretes.

Per aquest motiu hem de reservar les mascaretes per a les persones que presenten els símptomes res-
piratoris o sospitosos de la COVID-19 (tos o dificultat respiratòria), perquè les puguin fer servir quan han 
d’estar en contacte amb altres persones, i per a les persones que tenen cura o estan en contacte estret 
amb persones que poden haver contret la malaltia, o que treballen en contacte estret amb persones vul-
nerables (treballadors de centres sociosanitaris o en serveis d’atenció domiciliària).

Mascaretes quirúrgiques
Les mascaretes quirúrgiques són recomanables en els casos de pacients diagnosticats de la COVID-19, 
així com en els casos en què hi ha sospita de la malaltia o casos en investigació. Aquests pacients 
han de ser aïllats i han de portar posada la mascareta en tots els trasllats per l’Hospital o dins del centre 
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sanitari o sociosanitari. El personal que els acompanyi fins a la zona d’aïllament també ha de portar 
mascareta quirúrgica.

Mascareta FFP2
El Ministeri recomana, com a mesura de precaució, que el personal sanitari que atengui casos de SARS-
CoV-2 en investigació, probables o confirmats, o les persones que entrin a l’habitació d’aïllament es posin, 
com a part del seu equip de protecció individual, una màscara FFP2.

És necessari subratllar que una màscara no proporciona per si sola la protecció suficient i que han de pren-
dre’s altres precaucions: s’ha de combinar l’ús de la mascareta amb una bona higiene de les mans i altres 
mesures de prevenció i control de les infeccions per evitar la transmissió del SARS-CoV-2 entre persones.

Referent a això, l’OMS facilita una sèrie de consells generals, com els següents:

- Abans de posar-vos la mascareta, renteu-vos les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic.
- Col·loqueu-vos la mascareta minuciosament perquè us cobreixi la boca i el nas, i premeu-la fermament 
perquè no hi hagi espais de separació amb la cara.
- No la toqueu mentre estigui posada.
- Quan us la traieu, no toqueu la part davantera de la mascareta.
- Després de treure-us o tocar inadvertidament una mascareta utilitzada, renteu-vos les mans amb una 
solució hidroalcohòlica, o amb aigua i sabó.

Reutilització i ús prolongat de les mascaretes FPP-2
Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), les mascaretes són efectives encara que s’utilitzin per 
llargs períodes de temps.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf

És imprescindible:

• Extremar les mesures higièniques.
• No manipular la mascareta quan la porteu posada i quan la manipuleu.
• Revisar l’estat de la mascareta periòdicament i no utilitzar-la si està feta malbé.

Eliminació de les mascaretes
Es consideren residus de classe III o residus sanitaris de risc específics. Els residus sanitaris del grup III 
necessiten mitjans especials quant a contenidors, emmagatzematge i transport, i s’han de lliurar a un 
gestor de residus sanitaris degudament autoritzat i inscrit en el Registre de gestors privats de residus. Els 
contenidors que continguin els residus s’han de quedar al lloc designat i han de seguir el procediment de 
gestió de residus del centre.

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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