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Altres disposicions
Decret 297/2021
Decret 297/2021, del 22-9-2021, pel qual es modifica el Decret 273/2021, de l’1-9-2021, pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus
SARS-CoV-2 relatives al confinament de les persones procedents de zones de més risc per a la prevenció
de nous contagis.

Exposició de motius
Durant la pandèmia, amb l’objectiu de minimitzar el risc de transmissió del SARS-CoV-2, s’han adoptat
mesures de confinament per a les persones que es desplacen a Andorra procedents de diverses zones.
Aquestes disposicions s’han anat modificant en funció de l’evolució de la crisi sanitària.
Així, recentment, mitjançant el Decret 273/2021, de l’1-9-2021, pel qual s’adopten mesures excepcionals
addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 relatives al confinament de les persones procedents de zones de més risc per a la prevenció de nous contagis, es va establir
que qualsevol persona que es desplaci a Andorra des d’un país que no sigui de la Unió Europea o Islàndia,
Liechtenstein, Mònaco, Noruega, el Regne Unit, San Marino, Suïssa i el Vaticà o des d’una zona que el Ministeri de Salut consideri com a zona de més risc, ha de disposar d’una prova diagnòstica de detecció del
SARS-CoV-2 amb resultat negatiu, i, si no pot acreditar que està immunitzada, està obligada a confinar-se
durant un període de catorze dies naturals.
Vistes les casuístiques registrades en els primers dies d’aplicació, es fa necessari modificar alguns aspectes
per facilitar la interpretació i l’aplicació de les mesures. Així, escau establir que l’edat d’aplicació de la mesura
de confinament si la persona no està immunitzada és a partir dels dotze anys, donat que és quan les vacunes ja estan autoritzades. També escau fixar l’edat a partir de sis anys per presentar una prova diagnòstica
de detecció de la infecció per SARS-CoV-2 amb resultat negatiu. Per altra part, cal determinar un nombre
mínim de pernoctacions en països del marc europeu o la resta de zones considerades excloses d’aquest
risc, per part de persones que provenen de fora d’aquest marc i que els permeten quedar exemptes de
les mesures en l’accés al Principat.
Atès el que s’ha exposat, el Govern, a proposta del ministre de Salut, en la sessió del 22 de setembre del
2021, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article 1. Modificació dels apartats 1 i 6 de l’article 1 del Decret 273/2021
Es modifiquen els apartats 1 i 6 de l’article 1 del Decret 273/2021, de l’1-9-2021, pel qual s’adopten mesures
excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 relatives al confinament de les persones procedents de zones de més risc per a la prevenció de nous contagis,
intitulat Confinament, que queden redactats de la manera següent:

Govern

“1. En el marc del procediment d’actuació davant d’un possible cas de COVID-19, està obligada a confinar-se
durant un període de catorze dies naturals, a comptar de la data d’entrada a Andorra:
a) Qualsevol persona a partir de dotze anys que no pugui acreditar que està immunitzada i que es desplaci a Andorra provinent d’un país que no sigui de la Unió Europea o Islàndia, Liechtenstein, Mònaco,
Noruega, el Regne Unit, San Marino, Suïssa i el Vaticà. Si es dona el cas que aquesta persona ha pernoctat en una o més d’aquestes zones deu o més nits de forma ininterrompuda just abans de l’arribada a
Andorra, queda exempta de la mesura de confinament.
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b) Qualsevol persona a partir de dotze anys que es desplaci a Andorra des d’una zona que el Ministeri
de Salut, tenint en compte les recomanacions dels organismes internacionals de referència, o en funció
de la situació epidemiològica del país, consideri com a zona de més risc de transmissió de la infecció i no
pugui acreditar que està immunitzada.”
“6. Totes les persones, independentment que puguin acreditar que estan immunitzades, que es desplacin
al Principat provinents d’un país que no sigui de la Unió Europea o Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, el Regne Unit, San Marino, Suïssa i el Vaticà han de notificar aquest fet per via telemàtica al Ministeri
d’Afers Exteriors i identificar-se degudament. Si es dona el cas que aquesta persona ha pernoctat en una o
més d’aquestes zones deu o més nits de forma ininterrompuda just abans de l’arribada a Andorra, queda
exempta de la mesura de notificació i identificació.”
Article 2. Modificació de l’apartat 1 de l’article 2 del Decret 273/2021
Es modifica l’apartat 1 de l’article 2 del Decret 273/2021, de l’1-9-2021, pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 relatives al
confinament de les persones procedents de zones de més risc per a la prevenció de nous contagis, intitulat
Prova diagnòstica de detecció del SARS-CoV-2, que queda redactat de la manera següent:
“1. Totes les persones a partir de sis anys, independentment que puguin acreditar que estan immunitzades,
que es desplacin al Principat després d’una estada en un país que no sigui de la Unió Europea o Islàndia,
Liechtenstein, Mònaco, Noruega, el Regne Unit, San Marino, Suïssa i el Vaticà han de disposar d’una prova
diagnòstica de detecció del SARS-CoV-2, PCR, TMA o equivalent amb resultat negatiu, per posar-la a disposició del Ministeri d’Afers Exteriors, del Ministeri de Salut o de qualsevol altra autoritat pública quan sigui
necessari. Si es dona el cas que aquesta persona ha pernoctat en una o més d’aquestes zones deu o més
nits de forma ininterrompuda just abans de l’arribada a Andorra, queda exempta de la mesura de disposar
d’una prova diagnòstica de detecció del SARS-CoV-2.”

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia que es publica al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 22 de setembre del 2021
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Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
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