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Altres disposicions
Decret
Decret del 4-11-2020 de modificació del Decret del 28-10-2020 pel qual s’actualitzen i s’aproven noves
mesures excepcionals en el marc de la situació d’emergència sanitària del SARS-CoV-2, per continuar
reduint la taxa de reproducció de la pandèmia.

Exposició de motius
El Govern, mitjançant el Decret del 28-10-2020, va adoptar diverses mesures excepcionals, a l’empara dels
articles 47 bis.2, 58 i 59 del text refós de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, amb l’objectiu
de preservar al màxim la salut pública i reduir la taxa de reproducció de la pandèmia.
L’article 15 del Decret del 28-10-2020 va suspendre les visites de familiars a les persones residents de
centres sociosanitaris per a la gent gran excepte en casos d’urgència extrema.
Els últims dies, s’ha observat una evolució favorable de la situació epidemiològica del país i tenint en compte
que la vigència de les mesures s’ha d’adoptar i revisar, entre altres coses, amb criteris de proporcionalitat,
s’ha considerat oportú revisar el règim de visites de familiars de persones residents per afavorir la salut
psicoemocional d’aquestes persones.
Aquestes visites, però, s’han de fer respectant les condicions establertes en aquest Decret i d’acord amb
les mesures excepcionals per fer front a la infecció pel SARS-CoV-2 referents a les visites a persones que
viuen en residències assistides.
Per tot el que s’ha exposat, a proposta conjunta del ministre de Salut i del ministre d’Afers Socials, Habitatge i
Joventut, el Govern, en la sessió del 4 de novembre del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic
Es modifica l’article 15.2.a del Decret del 28-10-2020 pel qual s’actualitzen i s’aproven noves mesures excepcionals en el marc de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, per continuar
reduint la taxa de reproducció de la pandèmia, que queda redactat de la manera següent:
“Article 15.
Mesures preventives adreçades al centre hospitalari i als centres sociosanitaris per a gent gran
2. Les direccions de les residències sociosanitàries han d’aplicar les mesures següents:
a) En residències assistides, es permeten les visites d’un familiar per resident i sempre que cap d’aquestes persones no presenti símptomes de malaltia aguda o no estigui sotmesa a una mesura d’aïllament
domiciliari.
Aquestes visites han d’efectuar-se d’acord amb les mesures establertes en l’avís del 10-6-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2), referents a les visites a persones que viuen en residències assistides.”
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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 i, en concret, l’article 15.2.a del Decret del 28-10-2020 pel qual s’actualitzen i s’aproven noves mesures excepcionals en el marc de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2,
per continuar reduint la taxa de reproducció de la pandèmia.

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 132

2/2

4 de novembre del 2020

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, 4 de novembre del 2020
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Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
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