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Avís
Avís del 22-3-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2) 
per als Serveis de Taxi.

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.

Vist el Decret del 21-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emer-
gència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 adreçades als establiments comercials.

En virtut dels decrets dels dies 11, 13, 14, 17, 18, 19 i 21 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 Serveis de Taxi;

Com a complement de la nota que us vam fer arribar el dia 16 de març i pel que fa referència a la neteja 
rutinària de les superfícies de contacte dels vostres vehicles, la recomanació actual pel que fa a l’ús del 
lleixiu és que la concentració sigui de 20 ml de lleixiu per litre d’aigua.

1. Recomanacions bàsiques per reduir l’exposició al nou coronavirus i la seva transmissió
• Renteu-vos les mans amb aigua i sabó o amb preparats alcohòlics abans i després del contacte directe 
amb els usuaris.
• En tossir o esternudar, cobriu-vos la boca i el nas amb un mocador d’un sol ús o amb el colze si no en 
teniu. Llenceu el mocador d’un sol ús a la paperera després d’utilitzar-lo. Eviteu tocar-vos els ulls, el nas 
i la boca.

Altres anuncis
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• Eviteu el contacte estret, si és possible, o manteniu una distància superior a un metre amb les altres 
persones.
• Els treballadors han de romandre al domicili si presenten simptomatologia respiratòria o febre i contactar 
amb els serveis sanitaris a través del 116.
• Feu un seguiment diari de les informacions procedents de les autoritats sanitàries i recordeu que els 
desplaçaments s’han de limitar a donar resposta a les necessitats bàsiques.

2. Neteja rutinària freqüent de les superfícies de contacte
• Es recomana prestar més atenció a la desinfecció de les superfícies i dels punts de contacte del vehicle 
almenys una vegada al dia i en funció de l’activitat.
• Desinfecteu especialment els punts que es toquen amb freqüència: manetes de les portes, reposabra-
ços, botons de les finestres, reposacaps i cinturons de seguretat.
• Es recomana l’alcohol de 70º o solucions de lleixiu (20 ml lleixiu per litre d’aigua).
• Ventileu el vehicle de forma habitual en les parades.

3. Mesures de prevenció addicionals per als taxistes que efectuen desplaçaments per acompanyar 
pacients a les sessions de radioteràpia
Cal extremar les mesures preventives, ja que són persones vulnerables.

• Seguiu les recomanacions de l’apartat 1. Tingueu cura de rentar-vos les mans amb freqüència amb aigua 
i sabó o solucions hidroalcohòliques.
• Feu seure el pacient dins del taxi en l’espai més allunyat del taxista i eviteu-hi el contacte estret.
• Poseu a disposició dels pacients mocadors higiènics d’un sol ús.
• És imprescindible la neteja diària de la roba utilitzada per fer el servei. El SARS-CoV-2 és un agent biolò-
gic molt fàcil d’inactivar i en períodes de temps molt curts. Una temperatura de 56 °C durant 15 minuts 
inactiva el virus.
• Cal extremar la neteja del vehicle: feu una neteja immediata i acurada seguint les instruccions del punt 
2, i sempre abans de recollir el pacient i després de retornar-lo al seu domicili.

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, 22 de març del 2020

Joan Martínez Benazet 
Ministre de Salut
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