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Altres disposicions
Decret
Decret de l’11-3-2020 d’establiment de mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària
causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2.

Exposició de motius
L’article 47 bis, apartat 2, del text refós de la Llei general de sanitat del 20 de març de 1989, modificada
per la Llei 1/2009, del 23 gener, publicat pel Decret legislatiu del 26 d’agost del 2009, estableix que en cas
d’emergència o de risc per a la salut pública el Govern adopta totes les mesures que té al seu abast i coordina les accions i els mitjans dels serveis i dels departaments que hi intervenen.
L’article 47 ter, apartat 5, de la mateixa Llei estableix que en cas d’emergència, o de risc per a la salut pública,
o de catàstrofe, o de qualsevol altra amenaça per a la salut pública, el Govern pot requerir els professionals
de la salut perquè prestin els seus serveis d’acord amb els protocols establerts i que participin en els plans
de gestió de crisi definits pel mateix Govern.
En el mateix sentit, l’article 58 estableix que el Govern intervé mitjançant l’adopció de mesures adequades
per preservar la salut pública en cas de situacions d’emergència, de catàstrofe o de risc per a la salut pública. L’article 59 estableix que el Govern adoptarà les mesures preventives adequades, que sempre seran
proporcionals als objectius perseguits, i també indica que les mesures restrictives de la lliure circulació de
persones i mercaderies i de la llibertat d’empresa seran, en cada cas, les mínimes necessàries.
El nombre creixent de persones afectades pel COVID-19 arreu del món i el desconeixement del comportament d’aquest nou virus fa que els països hagin d’estar preparats per fer front a la malaltia i contenir-ne
la propagació.
Andorra disposa d’un procediment d’actuació davant d’un possible cas de COVID-19 que estableix que
els casos detectats i els seus contactes han de romandre aïllats en el medi hospitalari o en el domicili per
evitar la propagació de la malaltia.
Tenint en compte la situació epidemiològica existent i el risc que pot representar la propagació del nou
coronavirus, cal establir una sèrie de mesures excepcionals que permetin fer front a aquesta amenaça.
Aquestes mesures són de caràcter preventiu, encaminades a evitar la transmissió de la infecció, a protegir
els col·lectius més vulnerables i a disposar dels recursos humans sanitaris i sociosanitaris necessaris en
cas que es produeixi un increment molt important de casos. Aquestes mesures són limitades en el temps
i proporcionades davant del perill de propagació de la infecció.
Per afavorir la coordinació i l’establiment de mesures adaptades i proporcionades a l’evolució de la situació,
s’ha creat un comitè tècnic de seguiment integrat per representants dels principals ministeris implicats.
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Vist el que s’ha exposat, el Govern, a proposta del ministre de Salut, en la sessió de l’11 de març del 2020,
aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article 1. Comitè Tècnic de Seguiment
1. Es crea el Comitè Tècnic de Seguiment amb l’objectiu d’analitzar la informació disponible sobre l’evolució
de la malaltia, així com les recomanacions dels organismes internacionals i dels experts, i proposar i establir
mesures adaptades a cada situació i a cada moment.
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2. El Comitè està format per les persones següents:
- el cap de Gabinet del Cap de Govern
- el secretari d’Estat d’Economia
- el secretari d’Estat de Justícia i Interior
- la secretària d’Estat d’Afers Socials
- la secretària d’Estat de Salut
- el secretari d’Estat d’Esports
- la secretària d’Estat de Funció Pública
- la directora d’Afers Bilaterals
- el director de Protecció Civil
- el director de Mobilitat
- el director de Turisme
- el director de Sistemes Educatius i Serveis Escolars
3. Els membres del Comitè poden estar acompanyats del personal tècnic que considerin oportú.
4. Correspon a la secretària d’Estat de Salut la coordinació del Comitè.
Article 2. Confinament al domicili i aïllament hospitalari
1. Les persones estan obligades a restar confinades al domicili o aïllades en el medi hospitalari quan així
ho indiquin els professionals responsables de la prevenció i el tractament dels casos de COVID-19, en
compliment del que preveu el Procediment d’actuació davant d’un possible cas de COVID-19. La durada
del confinament al domicili o de l’aïllament hospitalari és la prevista en el procediment d’actuació.
2. La indicació d’aquesta mesura té el caràcter de requeriment de l’autoritat sanitària.
Article 3. Mesures preventives destinades a les residències sociosanitàries, l’hospital, els centres de dia
sociosanitaris i sanitaris, les llars de jubilats i els casals d’avis
1. Les direccions de les residències sociosanitàries han d’aplicar les mesures següents:
a) Limitar el nombre de visites a un familiar per resident.
b) No permetre visites de familiars en cas que aquests familiars:
a. Presentin simptomatologia respiratòria (tos o dificultat respiratòria) o febre.
b. Hagin estat en zones de risc en els últims 14 dies.
c. Hagin tingut contacte estret amb un cas probable o confirmat de coronavirus.
c) Apartar de tota activitat al centre els treballadors que presentin simptomatologia respiratòria (tos o dificultat respiratòria) o febre.
d) Restringir tant com sigui possible la mobilitat dins el centre dels residents que presentin simptomatologia respiratòria aguda i preveure que es quedin en una habitació d’ús individual, amb bona ventilació, i sempre que sigui possible amb bany propi. Les sortides a les zones comunes d’aquests residents
s’han de restringir tant com sigui possible i, en cas que sigui necessari, han de dur posada la mascareta. Qualsevol resident amb simptomatologia respiratòria que sigui atès per un treballador ha de dur posada la mascareta.
e) Suspendre les activitats de grups que provinguin de l’exterior. Cal evitar l’afluència massiva de persones de l’exterior (voluntariat, estudiants en pràctiques i activitats intergeneracionals).
f) Suspendre les excursions i sortides grupals a l’exterior.
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g) Habilitar una única via d’accés al centre per controlar entrades i sortides.
h) Tenir un control de registre dels visitants amb la finalitat de facilitar l’estudi posterior de contactes en
casos de contagi (amb la informació bàsica següent: persona, telèfon i dia de visita).
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i) Els usuaris de centres de dia que estan integrats a les residències sociosanitàries i que presentin simptomatologia respiratòria (tos o dificultat respiratòria) o febre s’han d’abstenir d’anar-hi.
j) Restringir els serveis de restauració dels centres sociosanitaris únicament a les persones residents, a
les persones usuàries dels centres de dia i a professionals que treballen al centre.
k) Garantir la disponibilitat de sabons i tovalloles de paper en tots els banys.
2. En el cas de l’hospital i els centres de dia sanitaris s’apliquen els apartats a, b, c, d, e, i, j i k.
3. En el cas de les llars de jubilats i els casals d’avis s’apliquen els apartats c, e, f i k. A més, les persones que
presentin simptomatologia respiratòria (tos o dificultat respiratòria) o febre han d’abstenir-se d’assistir a
les llars de jubilats i casals d’avis.
Article 4. Mesures preventives destinades als centres educatius (escoles bressol, centres escolars, universitats)
1. Els alumnes que presentin simptomatologia respiratòria (tos o dificultat respiratòria) o febre han de
romandre al domicili. En cas que a algun alumne se li detecti aquesta simptomatologia al centre escolar,
s’ha d’avisar la família perquè el vagi a recollir.
2. Se suspenen:
a) Les sortides escolars fora d’Andorra de tots els centres escolars.
b) Les pràctiques d’alumnes que s’estan cursant en centres sanitaris o sociosanitaris.
Article 5. Mesures destinades a garantir la disponibilitat de professionals sanitaris
1. Amb l’objectiu de poder fer front a un increment important de les necessitats sanitàries assistencials,
el Ministeri de Salut, així com les direccions dels centres sanitaris i sociosanitaris en coordinació amb el
Ministeri de Salut, o el Ministeri d’Afers Socials poden determinar la mobilització de professionals sanitaris,
sociosanitaris i de personal de suport que es trobin en període de vacances.
2. Tenint en compte el que preveu l’apartat anterior, els professionals sanitaris i sociosanitaris resten obligats a estar localitzables a una distància màxima de retorn a Andorra de vuit hores. Els desplaçaments a
llocs més allunyats han de ser limitats i justificats.
3. La mesura descrita en el punt anterior és aplicable a:
a) Professionals sanitaris que duen a terme activitats assistencials o diagnòstiques en l’àmbit hospitalari, en consultoris mèdics o en l’àmbit sociosanitari.
b) Professionals sanitaris del Ministeri de Salut.
c) Personal del Servei d’Assistència Domiciliària del Ministeri d’Afers Socials.
d) Personal de suport que les direccions dels centres sanitaris o sociosanitaris o el Ministeri de Salut determinin com a imprescindibles.
Article 6. Assistència a activitats formatives dels professionals de la salut
1. Se suspenen els congressos, seminaris, simposis, jornades, cursos o altres activitats de formació de
professionals sanitaris de caràcter presencial programats per desenvolupar-se a Andorra, sense perjudici
de les previsions que s’estableixen a continuació per a les activitats formatives i clíniques en els mateixos
centres sanitaris.
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2. Els professionals sanitaris s’han d’abstenir d’assistir a congressos, seminaris, simposis, jornades, cursos
o altres activitats de formació de caràcter presencial programats per desenvolupar-se tant a Andorra com
fora d’Andorra.
3. Les activitats de caràcter formatiu, les sessions clíniques i les reunions de comitès clínics i assistencials
internes dels centres i establiments sanitaris es poden mantenir sempre que no comportin una presència
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nombrosa de persones alienes al centre o establiment sanitari. En tots els casos, es considerarà preferent
que es mantinguin aquestes trobades internes mitjançant metodologies no presencials.
Article 7. Organització d’activitats lúdiques, culturals i esportives
1. Se suspenen tots els esdeveniments de qualsevol tipus que reuneixin més de 1.000 persones.
2. Per als esdeveniments en què es prevegi una assistència de menys de 1.000 persones, l’Administració,
juntament amb l’organització de l’esdeveniment, es reserva el dret de suspendre l’acte.
Article 8. Mesures per garantir la disponibilitat de material de protecció individual
Per garantir la disponibilitat del material de protecció individual, especialment mascaretes, els establiments
de venda d’aquest tipus de material (principalment oficines de farmàcia) n’han de limitar la venda i dispensació segons les indicacions que estableixi el Ministeri de Salut.
Article 9. Incompliments
Qualsevol incompliment, negligència o irregularitat en l’aplicació de les mesures previstes en aquest Decret
se sanciona de conformitat amb el que estableix el text refós de la Llei general de sanitat del 20 de març de
1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener, publicat pel Decret legislatiu del 26 d’agost del 2009.

Disposició final
Les mesures exposades en els articles precedents resten en vigor des de la seva publicació al Butlletí Oficial
del Principat d’Andorra i durant un període no superior a 30 dies hàbils.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 11 de març del 2020
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Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
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