
1/3

www.bopa.ad
                      Dipòsit legal: AND.2-2015

Decret 232/2022, del 8 de juny del 2022
Decret 232/2022, del 8-6-2022, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència 
sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Exposició de motius
Les dades epidemiològiques i sanitàries continuen sent favorables, fet que permet flexibilitzar les mesures 
que s’han d’aplicar en els centres sociosanitaris per assimilar-les a les de la resta de la població. Amb aquest 
objectiu, s’eliminen els cribratges periòdics que s’efectuaven als residents i usuaris d’aquests centres. Així, 
les proves diagnòstiques per detectar el SARS-CoV-2 només s’han de dur a terme en cas que les persones 
presentin símptomes d’infecció.

La intervenció del Govern s’empara en les disposicions de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, 
i de la Llei 31/2021, del 22 de novembre, de text consolidat qualificada de seguretat pública.

Amb aquest Decret es deroguen les mesures contingudes al Decret 221/2022, de l’1-6-2022, de noves me-
sures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Aquest Decret entra en vigor el dia 9 de juny del 2022 i serà vigent fins al 15 de juny del 2022, tot i que es 
pot prorrogar o modificar en funció de l’evolució de la pandèmia.

Per tot el que s’ha exposat, a proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió del 8 de juny del 2022, 
aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article 1. Mesures de prevenció bàsiques
1. S’eximeix de l’obligatorietat de fer servir la mascareta en espais interiors. No obstant això, l’ús de la mas-
careta és obligatori, en els termes establerts als articles 3, 4 i 5, per al personal dels centres sociosanitaris 
per a gent gran i persones amb discapacitat, centres de dia, cases pairals i casals d’avis i per a les visites a 
persones ingressades en centres sanitaris i sociosanitaris i per assistir a centres sanitaris. També és obligatori 
l’ús de la mascareta quirúrgica o FFP-2 per a les persones amb infecció per SARS-CoV-2, almenys durant els 
primers deu dies des de l’inici de símptomes o d’un resultat positiu de la prova diagnòstica.

Tanmateix, es recomana l’ús de la mascareta, especialment en espais interiors, per a les persones que, per 
edat, perquè presenten factors de risc o perquè no estan immunitzades, són especialment vulnerables a 
la infecció per SARS-CoV-2, i també per a les persones en contacte amb persones vulnerables. També es 
recomana en cas de presentar símptomes respiratoris.

2. Cal evitar les aglomeracions en tota situació o activitat.

3. Cal mantenir la higiene de mans abans i després de qualsevol activitat.

4. Cal netejar i desinfectar els espais, les instal·lacions, els equipaments i els materials de manera freqüent.

5. En els espais interiors, s’ha de garantir la renovació de l’aire mitjançant ventilació natural o forçada. En 
cas que sigui amb ventilació natural, cal que cada hora es ventilin les instal·lacions durant quinze minuts, 
sense necessitat d’aturar l’activitat.

6. Es considera persona immunitzada la persona que compleix algun dels supòsits següents:
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a) Està vacunada contra la COVID-19 i han transcorregut catorze dies naturals des de la data d’adminis-
tració de la darrera dosi de la pauta vacunal completa i han transcorregut menys de 270 dies des de la 
darrera dosi rebuda, o bé ha rebut una dosi de reforç de la vacuna.

b) Ha passat la malaltia en un termini inferior a sis mesos.

c) Ha passat la malaltia, està vacunada contra la COVID-19 amb una dosi de la vacuna i han transcorregut 
catorze dies des que se li va administrar i han transcorregut menys de 270 dies des de la darrera dosi 
rebuda, o bé ha passat la malaltia i ha rebut dos dosis de la vacuna.

Article 2. Serveis de l’Administració general
Per raons de servei públic, es pot requerir els serveis del personal de l’Administració per fer tasques prio-
ritàries diferents de les pròpies del seu lloc de treball.

Article 3. Mesures preventives adreçades al centre hospitalari, als centres sanitaris i a les residències assistides 
sociosanitàries i a les llars residencials per a persones amb discapacitat
1. Les visites als pacients que romanguin ingressats a l’hospital s’han de dur a terme seguint sempre les 
indicacions de la direcció del centre. Es prohibeixen les visites de persones amb infecció per SARS-CoV-2.

2. Les direccions de les residències assistides sociosanitàries han de permetre les visites de com a màxim 
dos persones de manera simultània per persona resident, sempre que aquestes persones signin el cer-
tificat d’autoresponsabilitat del centre conforme no presenten símptomes de malaltia aguda i no tenen 
coneixement d’haver estat contacte de persones amb infecció per SARS-CoV-2 en els darrers set dies. Es 
prohibeixen les visites de persones amb infecció per SARS-CoV-2.

3. Les direccions de les residències assistides i de les llars residencials per a persones amb discapacitat 
han de permetre les sortides dels residents i efectuar-los un TRA el quart dia de la tornada al centre. En 
cas de sortides diàries dels residents, cal dur a terme un TRA setmanal.

4. No és necessari l’ús de la mascareta per als residents de les residències assistides sociosanitàries i les 
llars residencials per a persones amb discapacitat llevat de quan reben visites en els espais interiors o quan 
la situació epidemiològica del centre així ho requereixi.

5. El personal dels centres sociosanitaris per a gent gran i persones amb discapacitat ha de fer ús de la 
mascareta, o bé quirúrgica o bé FFP2.

6. El personal assistencial dels centres sociosanitaris per a gent gran i persones amb discapacitat ha de 
fer-se un TRA quinzenal. El personal no assistencial d’aquests centres ha de fer-se un TRA mensual.

7. També s’han de fer cribratges al personal del centre hospitalari i dels centres sanitaris els protocols 
interns dels quals així ho estableixin, atès el risc de contagi i la vulnerabilitat de les persones a qui presten 
servei. En aquest supòsit, la tipologia i la periodicitat dels cribratges són les que estableixi la normativa 
interna de cada centre.

8. El control de la realització d’aquests tests recau en el mateix centre o servei. Els responsables dels cen-
tres sociosanitaris han de portar el registre de la informació sobre el cribratge efectuat als treballadors per 
complir els requisits previstos en aquest article.

El registre és responsabilitat del Ministeri de Salut, i els centres sociosanitaris actuen com a prestadors de 
serveis amb la finalitat de contenir la pandèmia.

Aquest registre s’ha de conservar amb mesures de seguretat i confidencialitat. La durada de la conservació 
és de fins a un mes després de la vigència d’aquest Decret i, un cop finalitzada, el registre s’ha de destruir. 
Aquest registre ha d’estar sempre a disposició dels membres del Cos de Policia i dels funcionaris o treba-
lladors de l’Administració general amb funcions relacionades amb el control de la pandèmia i autoritzats 
pel Ministeri de Salut.

9. Les persones que assisteixen als centres sanitaris i les persones visitants a les residències assistides soci-
osanitàries i a les llars residencials per a persones amb discapacitat han de fer ús de la mascareta quirúrgica.
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10. Considerant l’especificitat i la vulnerabilitat de les persones ingressades en el centre hospitalari, en les 
residències assistides sociosanitàries i les llars residencials per a persones amb discapacitat, es faculta 
les direccions d’aquests centres, de conformitat amb les indicacions del Ministeri de Salut, per establir les 
mesures adequades per evitar el contacte dels treballadors assistencials infectats per SARS-CoV-2 amb els 
usuaris ingressats. Aquesta mesura també és aplicable per als professionals del Departament de Prevenció 
i Extinció d’Incendis i Salvaments que duen a terme tasques de transport sanitari.

Article 4. Centres de dia sociosanitaris
Els centres de dia sociosanitaris han de complir les mesures sanitàries següents:

1. El personal dels centres de dia ha de fer ús de la mascareta quirúrgica.

2. El personal dels centres de dia ha de fer-se un TRA quinzenal.

Els responsables dels centres de dia han de portar el registre de la informació sobre el cribratge efectuat 
als treballadors per complir els requisits previstos en aquest article.

El registre és responsabilitat del Ministeri de Salut, i els centres de dia actuen com a prestadors de serveis 
amb la finalitat de contenir la pandèmia.

Aquest registre s’ha de conservar amb mesures de seguretat i confidencialitat. La durada de la conservació 
és de fins a un mes després de la vigència d’aquest Decret i, un cop finalitzada, el registre s’ha de destruir. 
Aquest registre ha d’estar sempre a disposició dels membres del Cos de Policia i dels funcionaris o treba-
lladors de l’Administració general amb funcions relacionades amb el control de la pandèmia i autoritzats 
pel Ministeri de Salut.

3. Considerant l’especificitat i la vulnerabilitat de les persones usuàries dels centres de dia sociosanitaris, 
es faculten les direccions d’aquests centres, de conformitat amb les indicacions del Ministeri de Salut, per 
establir les mesures adequades per evitar el contacte dels treballadors assistencials infectats per SARS-
CoV-2 amb els usuaris.

Article 5. Cases pairals i casals d’avis
El personal de les cases pairals i casals d’avis ha de fer ús de la mascareta quirúrgica.

Article 6. Durada de les mesures
Aquest Decret té vigència fins al dia 15 de juny del 2022 i es pot prorrogar en funció de l’evolució de la 
pandèmia.

Article 7. Incompliments i règim sancionador
Qualsevol incompliment d’aquestes mesures se sanciona d’acord amb la Llei general de sanitat o la legis-
lació específica aplicable.

Disposició derogatòria
Amb l’entrada en vigor d’aquest Decret queden derogades les disposicions de rang igual o inferior que s’hi 
oposin, i en concret el Decret 221/2022, de l’1-6-2022, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la 
situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l’endemà de publicar-se al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 8 de juny del 2022

Per delegació 
Jordi Gallardo Fernàndez 
Ministre de Presidència, Economia i Empresa


