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Decret
Decret del 27-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència 
sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 relatives a la dispensació de mascaretes quirúrgiques.

Atès que l’evolució de la crisi ocasionada per la COVID-19, causada pel coronavirus SARS-CoV-2, avança a un 
ritme ràpid i imprevisible, com queda palès amb l’elevat increment de les xifres de contagi en els països de 
l’entorn i el fet que l’Organització Mundial de la Salut l’hagi qualificat com a pandèmia, obliga a extremar les 
mesures de prevenció i control, i per això cal adoptar noves mesures excepcionals i transitòries adreçades 
a evitar més contagis i un possible col·lapse del sistema sanitari.

Ateses les necessitats de protegir els col·lectius més vulnerables de la infecció pel SARS-CoV-2, així com 
protegir de la transmissió de la infecció per part dels pacients sospitosos o infectats pel coronavirus als 
seus convivents, cal garantir el seu accés al material de protecció.

Tenint en compte que Andorra disposa d’una xarxa de farmàcies distribuïda per tot el territori que ofereix 
un servei essencial i de proximitat per a la dispensació de medicaments i productes sanitaris;

Atès que el Govern ha dut a terme una provisió centralitzada de mascaretes quirúrgiques;

El Govern, a proposta del ministre de Salut en la sessió del dia 27 de març del 2020, aprova aquest Decret.

Article 1. Mesures addicionals
A les mesures decretades anteriorment referents a les mesures excepcionals per la situació d’emergència 
sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, s’afegeixen les següents:

1. Les oficines de farmàcia són les encarregades de dispensar les mascaretes quirúrgiques proveïdes pel 
Ministeri de Salut als col·lectius que es detallen a continuació:

a) Persones especialment vulnerables a la malaltia en cas d’infecció per SARS-CoV-2 per edat avançada 
o per patologia concomitant.

b) Persones sospitoses o confirmades d’infecció per SARS-CoV-2 aïllades, per indicació mèdica, al seu do-
micili. La dispensació s’efectua a través dels seus familiars o cuidadors.

2. El Ministeri de Salut proporciona a les farmàcies els estocs necessaris per garantir aquest subministra-
ment seguint el circuit i segons les quantitats que s’estableixin a aquest efecte.

3. Per a la dispensació d’aquests productes, el personal de les oficines de farmàcia pot demanar a les per-
sones que els sol·licitin que acreditin la seva situació.

4. Les oficines de farmàcia dispensen aquest material sense cost per al pacient i han de registrar el nom 
de la persona a qui el lliuren i la quantitat que li lliuren. Aquests registres queden a disposició de l’autoritat 
sanitària.

5. Les mascaretes proveïdes per Govern no poden ser dispensades ni adquirides en altres termes i condi-
cions que els establerts pel Ministeri de Salut.

Article 2. Incompliments i règim sancionador
Aquestes mesures tenen consideració de requeriments de l’autoritat sanitària i se sancionen d’acord amb 
la Llei general de sanitat.

Altres disposicions
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Disposició derogatòria
Amb l’entrada en vigor d’aquest Decret queden derogades les disposicions de rang igual o inferior que s’hi 
oposin.

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 27 de març del 2020

Xavier Espot Zamora  
Cap de Govern
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