
G
o

ve
rn

1/2

www.bopa.ad

25 de març del 2020Núm. 37

   Dipòsit legal: AND.2-2015

Avís
Avís del 24-3-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2) 
i recomanacions addicionals per a empreses de repartiment d’alimentació a domicili.

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 a empreses de repartiment d’alimentació a domicili;

A més de seguir les normes generals de seguretat alimentària i les normes de prevenció de la malaltia que 
facilitin les autoritats competents, cal tenir en compte les recomanacions següents:

Eviteu la contaminació dels aliments
Tots els aliments i, en especial, les fruites i les verdures s’han de lliurar degudament protegits per evitar 
qualsevol contaminació.

Garantiu la cadena de fred
La carn, el peix, els productes refrigerats i els productes congelats s’han de repartir tan ràpid com sigui 
possible, preferentment a dins de bosses isotèrmiques. El temps de trasllat dels productes refrigerats i 
congelats no pot ser de més de dos hores.

Altres anuncis
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Garantiu la higiene personal i les bones pràctiques
El personal que fa el repartiment a domicili ha de rentar-se les mans sovint, i incrementar la freqüència 
tant com sigui necessari. És recomanable que faciliteu als treballadors un sistema de desinfecció a base 
d’alcohol per possibilitar la higiene freqüent de les mans.

Cal evitar la contaminació creuada entre els aliments no envasats i qualsevol font de contaminació com ara 
les mans, els objectes personals, els telèfons mòbils o altres estris.

Heu de facilitar als treballadors equips de protecció individuals. Tanmateix, cal tenir en compte que els 
guants i les mascaretes poden ser un focus de contaminació, ja que amb l’ús s’hi concentren secrecions 
respiratòries i brutícia. Cal tenir una cura especial en manipular-los i llençar-los, i canviar-los amb prou 
freqüència per uns de nous.

Eviteu el contagi entre els repartidors
Quan els repartidors esperen les comandes, abans de repartir i en el moment de l’entrega al domicili, han 
de respectar la distància entre persones d’entre un i dos metres.

Eviteu el contagi en els domicilis on es lliuren les mercaderies
Els repartidors han d’evitar entrar als domicilis particulars i han de mantenir la distància de seguretat amb 
el receptor de les mercaderies.

Abans de dirigir-se a un altre domicili cal que es desinfectin els guants o se’n posin uns de nous.

És recomanable que faciliteu el pagament en línia de la comanda, o bé que disposeu d’un TPV portàtil, que 
caldrà desinfectar després de cada ús.

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, 24 de març del 2020

Joan Martínez Benazet 
Ministre de Salut
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