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Avís
Avís del 20-3-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2) 
i recomanacions addicionals per als Centres Residencials d’Infància i Adolescència.

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.

Vist el Decret del 19-3-2020 pel qual es deixen sense efecte part de les mesures adoptades pel Decret 
del 15-3-2020 que estableix la restricció en la venda de begudes alcohòliques, tabac i productes derivats.

En virtut dels decrets dels dies 11, 13, 14, 17, 18 i 19 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) i recomanacions addicionals per als Centres Residencials d’Infància i Adolescència;

Les recomanacions següents tenen com a objectiu evitar la propagació del nou coronavirus SARS-CoV-2 i 
protegir el grup de persones que viuen en centres residencials d’infància i adolescència i els seus treballa-
dors i treballadores. Totes les mesures que conté aquest document són de caràcter general.

Indicacions en l’accés i les visites al centre
• Suspengueu les visites al centre i els permisos de sortida amb els familiars.
• Suspengueu les activitats de professionals que provinguin de l’exterior (voluntariat, estudiants en pràc-
tiques i activitats que no desenvolupi el personal habitual del centre).
• Anul·leu les excursions i les sortides grupals a l’exterior.
• Habiliteu una única via d’accés al centre per controlar les entrades i les sortides.
• Tingueu un control de registre dels familiars (en cas d’urgència) i dels proveïdors externs amb la fina-
litat d’actuar més de pressa per fer l’estudi de contactes en casos de contagi (amb la informació bàsica 
següent: persona, telèfon i data d’accés).

Altres anuncis



G
o

ve
rn

2/4

www.bopa.ad

25 de març del 2020Núm. 37

   Dipòsit legal: AND.2-2015

Indicacions en la vida diària
Heu d’organitzar les activitats diàries tenint en compte les recomanacions següents:

• Intenteu que els infants i els joves no estiguin tots junts en els mateixos espais. Proposeu distribuir-los 
per grups diferenciats.
• Procureu no utilitzar l’espai del menjador tots alhora. Distribuïu els àpats per grups.
• En l’organització de les activitats diàries i dels àpats, és recomanable que mantingueu, en la mesura que 
sigui possible, una distància interpersonal mínima d’un metre.
• No compartiu productes de neteja personal, roba, tovalloles, etc.
• Ventileu els espais comuns i les habitacions del centre uns deu minuts tres cops al dia.
• No feu activitats de lleure fora del centre.
Indicacions per reforçar la prevenció
• Cal que reforceu al màxim els cartells informatius sobre la higiene de les mans i la higiene respiratòria.
• Intensifiqueu la neteja dels espais comuns i dels lavabos amb sabons habituals o lleixius a l’1%.
• Netegeu periòdicament els espais de treball.
• Assegureu-vos que a tots els lavabos hi hagi sabó, mocadors o tovalloles de paper d’un sol ús.
• Garantiu que els infants i els joves tinguin prou mocadors de paper, i que després d’utilitzar-los els 
llencin i es rentin les mans.
• Si un infant o un adolescent presenta la simptomatologia següent: febre, tos, sensació de falta d’aire i 
malestar general, l’educador/a o tutor/a l’ha d’aïllar en una habitació individual preventivament, i contactar 
amb el metge de capçalera o amb el 116 per valorar el seu estat de salut. Se seguiran les indicacions que 
facin els professionals de salut.
• En cas que es confirmi el contagi, seguiu les recomanacions que es fan al document “Aïllament domici-
liari per possibles casos de coronavirus SARS-CoV-2”, annexat en aquest document. En cas de no poder 
disposar de les condicions establertes per les autoritats sanitàries per dur a terme l’aïllament, contacteu 
amb el Ministeri d’Afers Socials per definir l’estructura d’aïllament de l’infant o el jove afectat per la malaltia.
• Si es fa l’aïllament domiciliari al centre segons el que estableix l’annex, informeu el pacient i els seus fa-
miliars de la situació. En la mesura que sigui possible, tant el pacient com la seva família i els professio-
nals que l’atenen han de ser capaços de comprendre i aplicar de forma correcta i consistent les mesures 
bàsiques d’higiene, prevenció i control de la infecció.

Mesures preventives per al personal dels centres
• En la mesura que sigui possible, organitzeu el treball al centre mitjançant torns de dos equips i eviteu 
el contacte entre ells.
• Renteu-vos les mans freqüentment amb aigua i sabó o bé amb una solució hidroalcohòlica (un mínim 
de vint segons).
• Eviteu tocar-vos els ulls, el nas i la boca amb les mans brutes.
• Tapeu-vos la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de 
tossir o esternudar, i renteu-vos les mans seguidament.
• Dueu les mascaretes seguint les indicacions.
• En el cas que un treballador presenti símptomes (febre, tos o esternuts), cal que es quedi a casa i truqui 
al metge de capçalera o al 116.
• Eviteu compartir menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, bolígrafs, etc.), i altres objectes sense 
haver-los netejat degudament.
• Col·loqueu cartells informatius sobre les mesures de prevenció de contagi, visibles per als treballadors 
i els menors.
Aquestes mesures de prevenció són aplicables també per als menors; per tant, el centre ha d’explicar la 
situació i les mesures preses.
• Tots els treballadors encarregats de l’assistència als infants i els adolescents han de seguir estrictament 
les mesures per prevenir i controlar la transmissió del coronavirus.
• Tots els professionals del centre han de tenir una cura especial de seguir i fer complir aquestes indica-
cions, i en cas de presentar simptomatologia han de seguir les indicacions que donen els professionals 
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sanitaris i apartar-se de tota activitat al centre. Aquestes mesures també s’han de tenir en compte amb 
els proveïdors externs (bugaderia, proveïdors de productes, serveis d’àpats, etc.).

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, 20 de març del 2020

Joan Martínez Benazet 
Ministre de Salut

Annex

Mesures per aplicar a l’aïllament domiciliari dels possibles casos de coronavirus 
SARS-CoV-2
Requisits per a l’atenció al centre

• El centre residencial ha de disposar de prou professionals, i dels recursos materials i d’organització 
necessaris per fer el seguiment del cas i possibilitar l’atenció del malalt en el mateix centre.
Lloc d’aïllament
• El pacient ha de quedar-se en una habitació d’ús individual, i ha de tenir la porta tancada.
• El pacient, mentre està aïllat, ha d’evitar desplaçar-se a les zones comunes de la residència.
• Heu de mantenir una bona ventilació del centre residencial i del lloc d’aïllament.
• L’habitació ha de tenir una ventilació adequada i directa al carrer. No hi pot haver corrents forçats d’aire 
provinents de sistemes de calor o refrigeració.
• El pacient ha de disposar d’un bany per a ús exclusiu o, si no és possible, s’ha de netejar el bany amb 
lleixiu domèstic després d’utilitzar-lo.
• És important que el pacient disposi d’un intercomunicador (com els que es fan servir per vigilar els na-
dons) per comunicar-se amb l’equip assistencial del centre residencial sense haver de sortir de l’habitació. 
També ho pot fer mitjançant el mòbil.
• A l’habitació col·loqueu-hi un cubell d’escombraries amb tapa i pedal d’obertura, i fiqueu-hi a dins una 
bossa de plàstic per als residus.
• És necessari que a l’habitació hi hagi estris de neteja personal d’ús individual i productes per a la higiene 
de mans com sabó o una solució alcohòlica.
• Heu de reemplaçar les tovalloles periòdicament sempre que estiguin humides.
• La persona malalta ha de seguir a tota hora les mesures d’higiene respiratòria: cobrir-se la boca i el 
nas, en tossir o esternudar, amb mocadors d’un sol ús o amb el colze flexionat, i rentar-se les mans amb 
freqüència amb aigua i sabó, especialment després de tossir o esternudar, o de manipular mocadors 
que hagi utilitzat per cobrir-se. També pot utilitzar solucions hidroalcohòliques.
• La persona malalta no pot rebre visites durant el període d’aïllament.
• És recomanable disposar d’un registre de les entrades i les sortides diàries de les persones que acce-
deixin a l’habitació. No és necessari si les persones que hi accedeixen són sempre les mateixes.

Mesures de protecció específiques per al personal de la residència que doni atenció directa a la 
persona aïllada

• Heu de procurar que proporcioni atenció al pacient el mínim nombre de persones possible.
• El pacient ha de portar mascareta quirúrgica quan el personal residencial estigui a prop seu.
• El personal ha d’extremar les mesures de precaució cada vegada que entri en contacte amb el pacient 
o amb els seus fluids (sang, excrements, orina, vòmits, saliva…), i per fer-ho hauria de portar:

- Mascareta: s’ha de fer servir una mascareta amb una eficàcia de filtració equivalent a FFP2.
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- Guants d’un sol ús. S’han de fer servir per a qualsevol contacte amb les secrecions del malalt i després 
d’utilitzar-los cal llençar-los i rentar-se immediatament les mans.
- Protecció ocular contra esquitxades.
- Bata resistent a líquids o, si no és possible, una bata i un davantal impermeables.

• Heu de rentar-vos les mans freqüentment amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica.
• Després d’atendre el pacient, l’equip de protecció individual (EPI) que utilitzi el personal sanitari s’ha 
de llençar a l’interior de l’habitació (al cubell amb tapa que s’ha indicat anteriorment), a excepció de les 
ulleres i la mascareta, que s’hauran de llençar a fora.
• Les ulleres cal desinfectar-les seguint les indicacions del fabricant i posteriorment rentar-les amb aigua 
i sabó. Heu de treure-us la màscara FFP2 després de fer-la servir i conservar-la adequadament. Segons 
l’OMS, aquestes mascaretes són efectives encara que s’utilitzin durant períodes llargs de temps (https://
apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf).
• Després de retirar l’EPI, netegeu-vos les mans.

Manipulació de residus a la residència
• Heu de rentar la roba de llit, les tovalloles, etc. de les persones malaltes amb sabons o detergents habi-
tuals a 60-90°C i deixar que s’eixuguin completament. Aquesta roba s’ha de ficar en una bossa fins que 
es renti. Eviteu sacsejar la roba abans de rentar-la.
• Els residus i el material d’un sol ús de la persona en aïllament s’han d’eliminar ficant-los en una bossa 
de plàstic (bossa 1), en un cubell d’escombraries disposat a l’habitació, preferiblement amb tapa i pedal 
d’obertura, sense fer cap separació per al reciclatge. La bossa s’ha de retirar com a mínim dos cops al 
dia o quan es consideri necessari.
• La bossa de plàstic (bossa 1) s’ha de tancar adequadament i introduir-la en una segona bossa d’escom-
braries (bossa 2), en què a més s’han de dipositar els EPI utilitzats pel personal (excepte les ulleres i la 
mascareta FFP2). Tanqueu-la adequadament abans de sortir de l’habitació.
• La bossa 2 tancada, amb els residus anteriors, s’ha de dipositar amb la resta dels residus domèstics 
a la bossa d’escombraries (bossa 3) corresponent al cubell de rebuig. La bossa 3 també s’ha de tancar 
adequadament.
• Immediatament després heu de dur a terme una higiene de mans completa, amb aigua i sabó, almenys 
durant 40-60 segons.
• La bossa 3 s’ha de dipositar exclusivament al contenidor de rebuig. Queda totalment prohibit dipositar-la 
en els contenidors de recollida selectiva.
• Els coberts, els gots, els plats i altres estris, si són reutilitzables, renteu-los amb aigua calenta i sabó o, 
preferiblement, amb el rentaplats.
Neteja de superfícies
• Les superfícies que es toquen amb freqüència (tauletes de nit, somiers, mobles del dormitori), les 
superfícies del bany i el vàter s’han de netejar amb material d’un sol ús i s’han de desinfectar diàriament 
amb un desinfectant domèstic que contingui lleixiu o amb una solució d’hipoclorit sòdic que contingui 
1.000 ppm de clor actiu (dilució 1:50 d’un lleixiu amb una concentració de 40-50 g/l preparat recentment).
• La persona encarregada de la neteja ha de protegir-se amb bata resistent a líquids, màscara quirúrgica, 
guants i protecció ocular contra esquitxades.
• Després de fer la neteja, cal dur a terme una higiene de mans.
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