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Avís
Avís del 22-3-2020 pel qual es fa públic el protocol de neteja destinat als Centres sanitaris mèdics i no 
mèdics.

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 els protocols de neteja als Centres Sanitaris mèdics i no mèdics;

Neteja rutinària
Cada zona té un tipus diferent de risc de transmissió patògena i aquest fet implica que els procediments, les 
tècniques i la freqüència han de ser els més adequats en cada situació. De forma rutinària s’ha de netejar 
tot el material i les superfícies de contacte freqüent.

• S’han de retirar els objectes que poden dificultar la neteja.
• El procediment de neteja s’inicia des de dalt cap a baix, des del centre cap a fora i de net a brut.
• Per a la neteja de les taules, els taulells i superfícies com pantalles, teclats, TPV, maneta de la porta d’en-
trada, etc., es recomana utilitzar una solució sabonosa (quan sigui possible) i posteriorment alcohol de 70º.
• A les zones d’atenció també s’han de garantir les mesures higièniques i s’ha de netejar tot el mobiliari, 
el material i els dispositius que s’utilitzin en els serveis assistencials prestats.

Altres anuncis
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• La neteja del terra es durà a terme amb detergent i lleixiu. Solució de lleixiu: 20 ml de lleixiu per 
litre d’aigua.
• La freqüència de la neteja no ha de ser inferior a 1 vegada al dia i s’ha d’establir en funció de l’activitat. 
Es recomana omplir un full de registre.

Neteja després de l’atenció d’un usuari que presenta simptomatologia respiratòria compatible 
amb la COVID-19

Davant la presència o l’atenció d’un cas sospitós d’infecció, cal fer una neteja immediata i de la forma 
més acurada seguint les instruccions anteriors.

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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