Mesures temporals per
minimitzar la propagació del
SARS-CoV-2

Andorra la Vella, 30 de novembre del 2021

Situació actual
•

Punt àlgid de la incidència a les portes de la temporada d’hivern però, a dia d’avui,
amb un impacte sanitari moderat.

•

Mesures reactives temporals per tal de poder reduir l’impacte de la pandèmia i
arribar a l’inici de la temporada d’hivern amb una situació més estabilitzada.

•

Crida a la corresponsabilitat de la població amb un esforç i implicació més
elevats per extremar les mesures preventives temporalment i incrementar el control
de la propagació de la pandèmia.
 Ús de la mascareta.
 Extremar les precaucions en cas de sospita.
 Reducció de la interacció social.
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Certificat COVID
Què és el certificat COVID?
És un document que acredita, mitjançant paper o QR, alguna de les següents casuístiques:
 Certificat de vacunació



Haver rebut la segona dosi fa més de 14 dies.
Haver passat la malaltia fa més de 6 mesos i haver rebut una dosi de la vacuna fa més de 14 dies.

 Certificat de recuperació


Haver passat la malaltia durant els darrers 6 mesos.

 Certificat de prova diagnòstica negativa
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Tenir un resultat en una prova diagnòstica PCR/TMA negatiu efectuat en les darreres 72 hores.
Tenir un resultat en un test d’antigen negatiu efectuat en les darreres 12 hores.

Vacunació
•

S’administrarà la tercera dosi del vaccí a totes les persones que ja faci més de 6
mesos que hagin rebut la segona dosi (se’ls citarà directament).

•

Increment dels recursos materials i humans per tal d’agilitzar encara més el
procés de vacunació generalitzat, tant de la 3a dosi com, en el cas de les persones
que s’han inscrit recentment, de les 1es i 2es dosis.

•

Es recomana a la població que no està vacunada que s’inscrigui al telèfon
775019 o a www.govern.ad/preinscripcio
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Noves mesures temporals
•

Mesures generals
 Ús generalitzat de la mascareta a partir dels 6 anys en interiors i exteriors en zona
urbana.
 Reducció de la interacció social.
 En cas de sospita o probabilitat d’infecció, contactar amb l’oficina COVID, amb el metge
referent i/o realitzar-se una prova diagnòstica de la infecció.

•

Agrupaments de persones
 Trobades d’un màxim de 6 persones a l’interior i 10 a l’exterior.
 Es recomana relacionar-se en grups bombolla.
 Ús dels tests ràpids d’antígens (se n’entregaran 2 gratuïts durant el mes de desembre).
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Noves mesures temporals
•

Altres mesures generals
 Realització de proves gratuïtes (prova diagnòstica TMA i tests d’antígens) a l’stoplab
de l’antiga Plaça de Braus sense cita prèvia.
 Ubicació de l’stoplab mòbil al Pas de la Casa per realitzar proves sense cita prèvia.
 Reforç de l’oficina COVID per incrementar i agilitzar els rastreigs.
 Reforç de les inspeccions als establiments per comprovar l’aplicació del control
d’accés amb certificat COVID.
 Reobertura de la planta COVID del Cedre per acollir els pacients geriàtrics amb
COVID i oferir-los una atenció més especialitzada.
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Noves mesures temporals
•

Llocs de treball
 Es prescriu teletreball sempre que la tipologia de treball ho permeti.
 Ús de mascareta obligatori en tot moment.
 S’han de prioritzar les reunions telemàtiques i les presencials no poden superar les 6
persones.
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Només poden superar les 6 persones les reunions de caràcter institucional, notarial i judicial, així com les que
es realitzin als centres sociosanitaris, educatives i formatives. També les proves de selecció de personal i les
juntes de comunitats de propietaris.

Noves mesures temporals
•

Centres escolars
 S’anul·len les sortides i activitats fora de les escoles.
 Retorn als grups bombolla reduïts.
 Mascareta obligatòria a partir dels 6 anys.
 Aïllament de l’aula sencera quan hi hagi 3 positius a classe a primera, segona
ensenyança, batxillerat i formació professional.
 Aïllament de l’aula sencera quan hi hagi 1 positiu a classe a maternal.
 Transport escolar amb mascareta.

© Govern d’Andorra – 2021

Noves mesures temporals
•

Activitats extraescolars
 Fins a 6 anys, grups d’un màxim de 15 persones.
 De 7 a 16 anys, grups d’un màxim de 20 persones.

•

Centres de dia sociosanitaris
 Les activats en grup s’han de fer en un màxim de 6 persones.
 S’anul·len les activitats dels usuaris fora dels centres de dia.
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Noves mesures temporals
•

Bars i restaurants
 Accés amb certificat COVID.
 Taules d’un màxim de 6 comensals a l’interior i 10 a l’exterior (llevat de nucli
convivent superior).
 Separació entre taules d’1,5 metres (entre el respatller d’una cadira i l’altra).
 En les celebracions hi pot haver d’un màxim de 30 comensals a l’interior i 50 a
l’exterior distribuïts en taules de 6/10 persones amb test d’antigen obligatori per
a tots els participants.
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Noves mesures temporals
•

Estacions d’esquí
 Accés amb certificat COVID.

•

Oci nocturn
 Tancament temporal de l’oci nocturn.
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Es decretarà per poder accedir de nou a STCT/RJL i ajuts al lloguer.

Noves mesures temporals
•

Esport
 Esdeveniments esportius



Accés amb certificat COVID.
Aforament del 50% a l’interior i 70% a l’exterior.

 Esportistes federats


Retorn al nivell 1-2 (tota la informació a www.esports.ad)

 Esportistes professionals i semiprofessionals, programa ARA i seleccions nacionals en
categories cadet, juvenil i sènior: per a entrenaments, grups de 15 persones en interiors i
20 en exteriors.

 Gimnasos
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Accés amb certificat COVID.
Classes dirigides d’un màxim de 6 persones a l’interior i 10 a l’exterior. Hi pot haver més
d’un grup si es manté una distància de 4 metres entre ells.
Aforament del 50% en interiors a la resta de sales i 70% en exteriors.

Noves mesures temporals
•

Aforaments limitats (1/2)
 Esdeveniments i activitats culturals: 50% a l’interior (inclou cinemes, museus,
biblioteques) i 70% a l’exterior. Accés amb certificat COVID.
 Centres termals i balnearis: 50% i accés amb certificat COVID.
 Fires i mercats: 70% i accés amb certificat COVID.
 Tanatoris i sales de vetlla: agrupacions de 6 persones a l’interior i 10 a l’exterior.
 Misses: 50%.
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Noves mesures temporals
•

Aforaments limitats (2/2)
 Sales de jocs recreatius i d’atzar: 50%. Accés amb certificat COVID.
 Parcs infantils interiors: 50%. Mascaretes a partir de 6 anys. Accés amb
certificat COVID per als adults.
 Transport públic: 70%.
 Comerços: aforament limitat a 1 persona cada 4 metres quadrats.
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Gràcies per la vostra atenció

