9 d’abril de 2020

Informació i recomanacions per als propietaris dels animals de
companyia
Mesures de contenció de la transmissió de la COVID-19
Amb motiu de l’actual situació de pandèmia motivada pel SARS-CoV-2 i de les diverses
informacions que s’han anat difonent en relació amb al paper que juguen les mascotes en la
transmissió d’aquesta malaltia, cal traslladar ara per ara un missatge de tranquil·litat als
propietaris dels animals de companyia.
Tenint en compte la informació disponible publicada pels diversos organismes oficials i col·legis
de veterinaris i d’acord amb el seguiment dia a dia de l’evolució del coneixement científic del
virus responsable de la COVID-19 (SARS-CoV-2), es pot dir que ara no hi ha encara cap
evidència científica que hagi transmissió de la malaltia dels gossos o gats a les
persones, ni altres animals de companyia. Els casos que afecten els humans es deuen a un
contacte de persona a persona o elements de l’entorn contaminants.
Altres Coronavirus que han ocasionat malalties als humans han tingut el seu origen en
ratpenats, però el pas des del ratpenat a l’home del nou coronavirus SARS-CoV-2 en cara
falta ser confirmat científicament. Els casos publicats relacionats amb algun gos o gat
domèstics amb possibles símptomes a Hong Kong o Bèlgica, només posen de manifest que
persones infectades per coronavirus podrien transmetre ocasionalment la malaltia als animals
amb els que conviuen, tanmateix no hi ha evidències científiques ni epidemiològiques que
indiquin que aquests animals contagiats puguin transmetre la malaltia als humans o altres
animals.
Diversos estudis científics desenvolupats en condicions experimentals amb un nombre reduït
d’animals sotmesos a altes dosis de càrrega viral, posen de manifest que animals com les fures
i els gats podrien ser susceptibles a la infecció però sense capacitat de transmetre el virus a un
humà, mentre que els gossos presenten una susceptibilitat més baixa. El que cal destacar de la
situació actual, és que només s’han descrit tres casos d’infecció en gos i gat (un a Bèlgica i dos
a Hong-Kong esmentats anteriorment) davant de més d’un milió de persones infectades arreu
del món.
En el marc de les mesures de contenció de la transmissió de la COVID-19 es recomana
continuar mantenint les mesures bàsiques d’higiene i de distanciament relacionades amb
el contacte i la cura d’animals, que es recullen a continuació:







Renteu-vos les mans amb sabó i aigua potable abans i després del contacte o
manipulació d'animals, els seus aliments o objectes.
Eviteu tocar-vos els ulls, el nas i la boca amb les mans, i eviteu qualsevol contacte amb
animals malalts.
Eviteu els petons, les llepades o compartir el llit o sofà, el menjar o objectes.
Mantingueu nets i desinfectats els estris (menjadores, joguines, etc.) així com l’entorn de
l’animal de companyia.
Quan torneu de passejar a l’animal de companyia, podeu rentar-li bé les 4 potes amb
aigua i sabó. També es poden utilitzar lleixiu al 1:50 (20 ml de lleixiu corrent en 1 litre
d’aigua) o alcohol 70:30. També seria aconsellable, per augmentar més la prevenció, la
neteja de la cara i la cua, amb productes habituals de la higiene animal.

Així mateix, es recomana que les persones malaltes de la COVID-19 redueixin el contacte amb
animals domèstics o altres animals. Per aquet motiu, sempre que sigui possible, les persones
malaltes o en atenció mèdica a causa de la COVID-19, no han d’ocupar-se de la cura dels
animals, sinó que l’han d’encarregar a altres membres de la llar, si això no és possible i han de
tenir cura de la seva mascota, cal extremar les mesures d’higiene i utilitzar mascareta.
D’acord amb el Pla d'actuació sanitària d'animals procedents d'ambients infectats per la
COVID-19 del Col·legi Oficial de Veterinaris Barcelona, quan el propietari d’un l’animal de
companyia ha hagut de ser ingressat a l’hospital per infecció per SARS-CoV-2, es poden
plantejar les següent situacions pel que fa a la cura d’un animal domèstic:
L'animal es queda sol a casa i una persona del seu entorn va diàriament a donar-li menjar i
netejar o treure'l a passejar. S’ha de ser conscient que, probablement, el lloc de convivència té
càrrega viral atès que és on ha viscut la persona malalta i per tant, s’han de prendre totes les
mesures de protecció individual imprescindibles a l’accedir a l’habitatge (mascareta, guants i
roba de protecció exterior com bata o granota).
L'animal pot ser acollit temporalment a una casa d'acollida. En aquest cas, cal banyar l'animal
amb aigua i sabó prèviament a l'entrada. El virus és sensible als detergents i, per tant, aquest
tipus d'actuació és imprescindible. Durant el bany, la persona encarregada s’ha de protegir
mitjançant guants, mascareta i bata o granota.
Si cap de les actuacions anterior fos possible, cal plantejar la derivació de l'animal a un centre
d'acollida o refugi. Ara bé, cal tenir en compte que la situació actual d'emergència sanitària ha
fet que aquests centres es trobin treballant amb serveis mínims i amb risc de col·lapse donat
l'elevat nombre d'animals que s'hi acullen.
En tots els casos, cal mantenir mesures higièniques i sanitàries molt estrictes. Rentar-se les
mans després d'interactuar amb l'animal així com evitar acaronar-los, donar-los petons, i no
compartir llit o sofà , especialment les dues primeres setmanes.

Per saber-ne més:

1. http://www.veterinaris.cat/CommonFiles/noticianopopup.asp?id=1792&keepThisxx=true&
TB_iframexx=true
2. http://veterinaris.cat/CONSELL/userfiles/CONSELL/file/La_pandemia_desde_la_Veterina
ria_M_Angels_Calvo_Torres.pdf
3. https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19_WSAVA-Advisory-DocumentMar-19-2020.pdf
4. www.cfsg.org.uk/coronavirus
5. https://www.oie.int/es/nuestra-experiencia-cientifica/informaciones-especificas-yrecomendaciones/preguntas-y-respuestas-del-nuevo-coronavirus-2019/
6. https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-forpublic/q-a-coronaviruses
7. https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers
8. https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200404_ITCoronavirus.pdf
9. http://veterinaris.cat/CommonFiles/noticianopopup.asp?id=1788&keepThisxx=true&TB_if
ramexx=true
10. http://www.colvet.es/node/9017
11. https://www.visavet.es/es/articulos/COVID-19_SARS-CoV-2_animales_domesticos.php

