
Alleugeriment de les mesures 
per fer front a la COVID-19 a 

partir del 10 de novembre

Andorra la Vella, 10 de novembre del 2021

• Decret del Reglament que regula la creació dels certificats digitals COVID-19 
expedits per Andorra i l’acceptació de certificats COVID-19 emesos per tercers.

• Decret de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència
sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
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Gestió de la Pandèmia de la COVID-19

• El model de la gestió actual de la pandèmia és anar incrementant el percentatge de

vacunació entre la població i mantenir certes mesures preventives per a una recuperació

progressiva de la normalitat.

• Es decreten noves mesures per a la prevenció de la COVID-19 en els llocs públics:

✓ Ús obligatori del certificat COVID per accedir a espais que es consideren de més risc

✓ Ús opcional del certificat COVID per part dels establiments, que en cas que fàcin aquest

control d’accés poden eliminar restriccions.

• Criteri de voluntarietat d’aplicar aquesta mesura en gran part de les empreses i establiments

per poder adaptar les característiques del local o negoci.

• Corresponsabilitat tant dels establiments com de la ciutadania en el seguiment d’aquestes

mesures.
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Què és el certificat COVID

• El certificat COVID acredita que es disposa d’almenys un d’aquests supòsits:

• Certificat de vacunació

• Certificat de recuperació

• Certificat de prova diagnòstica negativa

• Els certificats emesos a Andorra inclouen un codi QR. Es poden descarregar en format

digital a través de l’aplicació AndSalut o bé demanar-lo en format paper als centres

d’atenció primària.

• Els certificats emesos a Andorra estan homologats i reconeguts a la Unió Europea i als

països que tenen un acord per a aquesta certificació amb la UE.
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_es

• Els menors de 16 anys estan exempts de presentar el certificat COVID, però hauran de

seguir les mesures de prevenció, com portar la mascareta (dels 8 als 16 anys).

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_es
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Què és el certificat COVID



Nivell vermell

Control d’accés obligatori.

Establiments amb activitat de discoteca, sala de ball, pubs o similars on es

realitza l’activitat de ball i esdeveniments de més de 1.000 persones.
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Mesures aplicables en funció de tres categories

Nivell taronja

Control d’accés opcional per recuperar l’aforament i evitar la mascareta.

Esdeveniments culturals i esportius en espais interiors de menys de 1000 persones,

establiments de restauració i bars, pubs o similars on no es realitza l’activitat de ball,

activitats termals i balnearis, Instal·lacions culturals i esportives, sales de jocs

recreatius i/o atzar i perruqueries i centres d’estètica.

Nivell verd

No és necessari en cap cas el control d’accés.

Tota la resta de sectors i activitats.
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Mesures aplicables al nivell vermell

• Control d’accés obligatori mitjançant paper o amb QR que acrediti almenys 

una de les següents casuístiques:

➢ Certificat de vacunació

➢ Certificat de recuperació

➢ Certificat de prova diagnòstica negativa

• Establiments amb activitat de discoteca, sala de ball, pubs o similars on es 

realitza l’activitat de ball i esdeveniments de més de 1.000 persones.

• Es pot prescindir de l’ús de la mascareta i la distància de seguretat (a 

excepció dels treballadors).

• Aforament del 100%, a excepció de l’oci nocturn, que augmenta del 70% al 

80%. 

• Recuperació de l’ horari prepandèmia a l’oci nocturn.
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Mesures aplicables al nivell taronja

• Control d’accés opcional mitjançant paper o amb QR que acrediti alguna de

les següents casuístiques:

➢ Certificat de vacunació

➢ Certificat de recuperació

➢ Certificat de prova diagnòstica negativa

• Esdeveniments culturals i esportius en espais interiors de menys de 1000

persones, establiments de restauració i bars, pubs o similars on no es realitza

l’activitat de ball, activitats termals i balnearis, instal·lacions culturals i

esportives, sales de jocs recreatius i/o atzar i perruqueries i centres

d’estètica.

• Si es fa control d’accés, es pot prescindir de l’ús de la mascareta (a excepció

dels treballadors) i la distància de seguretat i augmentar l’aforament al 100%.

• Si no es fa control d’accés, es mantenen les mesures de prevenció

sanitàries actuals.
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Mesures aplicables al nivell verd

• No es realitza en cap cas el control d’accés.

• Tots els sectors, activitats i establiments no inclosos en les 

categories vermella i taronja.

• S’han aplicar les mesures de prevenció sanitàries vigents 

decretades.
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Identificació en els establiments

• Els establiments han de fer visible aquest distintiu 
que informa que tota persona de més de 16 anys, 
haurà de presentar el certificat COVID personal en 
vigor. 

• Aquest document identificatiu es pot decarregar a: 
www.govern.ad/images/documents/QR_Establime
nts.pdf

http://www.govern.ad/images/documents/QR_Establiments.pdf
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Com es poden llegir els codis QR dels certificats?



Gràcies per la vostra atenció


