05 de març de 2020

11 de març

Recomanacions actualitzades sobre el trànsit internacional de
persones en relació amb brot del nou coronavirus SARS-CoV-2
El Departament de Salut, d’acord amb les recomanacions de l’Organització Mundial
Salut (OMS), insta que s’ajornin els viatges a les àrees on hi ha evidència de
transmissió comunitària del nou coronavirus SARS-CoV-2. Actualment, aquests
territoris són els següents:
-

Espanya: Comunitat Autònoma de Madrid i de La Rioja; els municipis de La
Bastida i Vitoria-Gasteiz (País Basc)

-

Itàlia (tot el país)  Cal recordar que el Ministeri de Sanitat ha decretat la
suspensió de vols entre l’Estat Espanyol i qualsevol punt d’Itàlia.

-

França: departaments de Haut-Rhin (Grand Est) i l’Oise (Hauts-de-France)

-

Alemanya: departament de Heinsberg (Reinania de Nord-Westfalia)

-

Xina (totes les províncies incloents Hong Kong i Macao)

-

Corea del Sud

-

Japó (illa de Hakkaido)

-

Singapur

-

Iran

La llista actualitzada dels països on se n’ha detectat la transmissió comunitària està
disponible

a:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/areas.htm
Per altra banda, pel que fa a viatges a qualsevol altre territori, a banda dels
anteriorment esmentats, es recomana que s’evitin els viatges que no siguin
necessaris, apel·lant a la responsabilitat individual.

En cas que no es pugui ajornar el viatge, es recomana que es redueixi al màxim el risc
d’infecció mitjançant les actuacions següents: a) cal seguir escrupolosament les
mesures de prevenció indicades al país de destí; b) s’ha d’evitar el contacte amb
animals vius o morts domèstics o salvatges, i c) cal evitar el consum productes
d’origen animal poc cuinats o crus.
Cal recordar que els brots del nou coronavirus reportats fins ara per l’OMS s’han
produït principalment en grups de casos que hi han estat exposats a través de
contactes propers. En aquest sentit, les principals mesures de prevenció de la infecció
pel nou coronavirus SARS-CoV-2 són el rentat regular de mans i les bones pràctiques
d’higiene respiratòria (fer servir mocadors d’un sol ús i tossir tapant-se la boca amb
l’avantbraç). No es recomana l’ús de mascaretes, si no és que es tracta d’una indicació
feta per un professional sanitari.
En els casos dels treballadors que desenvolupin les seves tasques fora de Catalunya,
es recomana vivament que segueixin els consells i adoptin les mesures preventives,
tant de caràcter col·lectiu com individual, que siguin indicats per l’autoritat sanitària del
país on es trobin.
Així mateix, cal remetre’s a tota la informació disponible al Canal Salut per tal que tots
els treballadors, independentment del país on es trobin, estiguin assabentats de quines
són les mesures higièniques bàsiques i quins són els consells generals que és
necessari seguir:

Tota la informació:
Canal Salut: http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus

