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Avís
Avís del 23-3-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2) 
i recomanacions addicionals per tenir cura dels gossos domèstics durant la pandèmia.

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) i recomanacions addicionals per tenir cura dels gossos domèstics durant la pandèmia;

1. Mesures generals per a persones que es troben confinades a la llar sota vigilància mèdica perquè 
s’han contagiat del virus de la COVID-19 (persones amb anàlisis que han mostrat resultats positius), o 
que són casos sospitosos arran d’haver estat en contacte amb persones contagiades.

- Es recomana que siguin les altres persones de la llar les que tinguin cura de les mascotes.
- No reutilitzeu mai els coberts i altres utensilis que hagin estat utilitzats per la persona contagiada per 
preparar o servir el menjar de les mascotes.
- Si la persona contagiada per la COVID-19 està sola a la llar i no pot deixar la seva mascota a càrrec d’al-
tres familiars de la mateixa llar, cal extremar les mesures d’higiene, com el rentat de mans i l’ús de màs-
cara, així com evitar tant com sigui possible el contacte directe amb la mascota.

Altres anuncis
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2. Recomanacions per a les persones que vulguin col·laborar a passejar els gossos d’una persona 
que estigui confinada a la seva llar per la COVID-19.
En cas que una persona o un servei d’ajuda es prestin voluntaris per col·laborar a passejar les mascotes 
de famílies o persones soles que estiguin aïllades i confinades a la seva llar arran de la COVID-19, s’han de 
seguir les recomanacions següents:

- Pas 1: recollida de l’animal i passeig

Cal disposar del material necessari i preparar-lo amb antelació: guants d’un sol ús, recipient polvoritzador 
amb alcohol, bosses de recollida de femta i ampolleta d’aigua.

Es recomana que es prioritzin les hores de menys afluència, en particular en les zones urbanes.

- Cal acordar prèviament l’hora de recollida.
- El propietari ha de deixar l’animal lligat a la porta de la llar o mantenir-la oberta a l’hora convinguda. Si 
és un gos potencialment perillós, el propietari l’ha de lliurar amb el morrió posat.
- En el moment de la recollida cal evitar el contacte entre el propietari i la persona que recull el gos, i 
guardar com a mínim un metre de distància.
- La persona que recull el gos no ha d’entrar en cap cas a l’interior de la llar del propietari de l’animal i 
s’ha de posar guants. També és recomanable l’ús de mascareta.
- La persona voluntària ha de desinfectar les potes de l’animal amb el polvoritzador amb alcohol abans 
de dur-lo a passejar; aquestes operacions s’han de fer sempre amb els guants posats.
- El passeig ha de ser curt, s’ha de limitar al temps necessari perquè l’animal pugui fer les seves necessitats, 
i s’ha d’evitar en tot moment el contacte amb altres animals i persones. La persona voluntària també ha 
d’evitar, en la mesura del possible, mantenir un contacte estret amb l’animal.
- S’ha d’utilitzar l’ampolla d’aigua per netejar l’orina i les bosses per recollir les femtes. Les bosses s’han 
de llençar en una paperera o en un contenidor de brossa.

- Pas 2: retorn de l’animal

- En retornar l’animal, la persona voluntària ha de tornar a desinfectar les potes del gos amb el polvorit-
zador amb alcohol abans que entri a la llar.
- S’ha de deixar l’animal lligat a la porta de la llar del seu propietari. Si això no és possible, el propietari ha 
de tenir la porta oberta, de manera que l’animal pugui entrar-hi sol.
- La persona voluntària s’ha de treure els guants prenent cura de no tocar-ne la part exterior i ha llen-
çar-los en una bossa de plàstic.

Atenció! No es poden passejar al mateix temps animals de diferents llars (unitats familiars) i cal fer de nou 
aquest procediment complet abans de dirigir-se a una altra llar per passejar una altra mascota.

Una vegada finalitzats els recorreguts, cal que tanqueu la bossa de plàstic que conté els guants que s’hagin 
utilitzat i que la llenceu al contenidor de les escombraries.

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, 23 de març del 2020

Joan Martínez Benazet 
Ministre de Salut
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