
TALLER D’INFORMACIÓ I PREVENCIÓ
D’INFECCIONS DAVANT EL NOU COVID-19
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TOTES LES PERSONES PODEN PRENDRE DECISIONS, INFORMADES PRÈVIAMENT 
PER A MITIGAR ELS EFECTES DE L’AMENAÇA (PERILL), I ADOPTAR MESURES 

PREVENTIVES I DE PROTECCIÓ .

RESILIÈNCIA
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▪ Com sorgeixen els virus

▪ Què són els coronavirus

▪ Qui son els més vulnerables als coronavirus

▪ Com protegir-se

VIRUS RESPIRATORIS
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EXEMPLES DE VIRUS RESPIRATORIS

• 2002: Coronavirus del Síndrome respiratori agut greu
(SARS-CoV, per les sigles en anglès)

• 2009: Grip A (H1N1)

• 2012: Síndrome respiratori pel coronavirus d’Orient Mitjà

(MERS-CoV, per les sigles en anglès)

• 2019: Nou coronavirus (2019- nCoV)
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▪ Persones en contacte directe amb animals

(per exemple, quins treballen en mercats

d’animals vius)

ORIGEN 
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▪ Els coronavirus son una gran família de virus, coneguts

per causar malalties, què van des de el refredat comú

fins a malalties més greus com el Síndrome
respiratori per coronavirus de l’Orient Mitjà
i el Síndrome respiratori agut greu SARS
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QUÈ ÉS UN CORONAVIRUS?



Al igual que amb altres infeccions per coronavirus,

és probable identificar signes i símptomes d’infeccions més greus:

▪ Febre
▪ Escalfreds
▪ Tos
▪ Dificultat respiratòria
▪ La progressió ràpida a pneumònia greu i

insuficiència respiratòria generalment passa dins de la primera setmana
©OMS2020
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IDENTIFICACIÓ



▪ Els coronavirus poden transmetre's de

persona a persona, especialment si existeix

contacte directe

• Per exemple, quan ens relacionem

amb una persona infectada sense utilitzar

les mesures de protecció corresponents
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DE PERSONA A PERSONA
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▪ Familiars o treballadors de la salut que

cuiden a una persona infectada per un nou

coronavirus

▪ Qualsevol persona exposada

QUI HO POT CONTRAURE



POBLACIÓ DE RISC

▪ Ancians
▪ Persones amb malalties cròniques

(respiratoris i/o cardíacs)
▪ Persones immune deprimides
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Per a prevenir la transmissió, la comunitat en general ha 

de fer el següent:

▪ Evitar freqüentar espais tancats amb aglomeració de

persones.

▪ Mantenir al menys un metre de distància entre

persones amb símptomes respiratoris per

COVID-19 (per exemple, tos o esternuts)

QUÈ PODEM FER?
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▪ Realitzar higiene de les mans amb freqüència,

amb un desinfectant per a mans a base de

alcohol, si les mans no estan visiblement

brutes entre 20 i 30 segons

o bé, amb aigua i sabó quan les mans estiguin 

visiblement brutes entre 40 i 60 segons

QUÈ PODEM FER?
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▪ En cas d’estossegar o esternudar, cal cobrir-se el
nas i la boca amb la cara interna del colze flexionat o amb
un mocador, i immediatament desprès de usar-lo, llençar 
el mocador i realitzar la higiene de mans,

▪ Evitar tocar-se el nas i la boca

QUÈ PODEM FER?
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Les persones amb símptomes respiratoris què creuen haver 

estat en contacte amb una persona infectada o han viatjat a 

un país de risc han de:

▪ Fer us d’una mascareta i en el cas de tenir febre, tos i 

dificultat respiratòria han de buscar atenció mèdica lo 

abans possible i seguir els protocols interns.

QUÈ PODEM FER?
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Els treballadors del sector de la salut poden estar en risc d’infecció

▪ Els símptomes inicials d’una infecció

respiratòria poden ser inespecífics; per tant, és possible
que els treballadors de salut no es sentin motivats a
prendre precaucions addicionals per a prevenir la
transmissió m'entres lliuren atenció.

➢ El què reforçar, la importància de les

precaucions estàndard

QUÈ PODEM FER?
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Independentment dels símptomes. Això
inclou:

▪ la higiene de mans

▪ l’ús d’equip de protecció individual (EPI)

basat en l’avaluació de riscos

L’ús de les precaucions estàndard per a TOTHOM

QUÈ PODEM FER?
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▪ Abstenir-se de tocar-se els ulls, el nas o

la boca amb les mans, amb guants o sense guants

▪ Les superfícies ambientals també poden 
infectar-se (per exemple, manetes de portes 
i interruptors)

▪ Cal netejar i desinfectar amb regularitat les

superfícies amb les què la persona està en

contacte.

PRECAUCIONS DE CONTACTE
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▪ Asseguri la ventilació adequada de l’habitació

▪ Utilitzi habitacions individuals

▪ Minimitzi el moviment o transport de persones

▪ Realitzar la higiene de mans

QUÈ PODEM FER?



PRIMERES NECESSITATS

▪ Cal ser previsors alhora de disposar del medicaments 

habituals i no haver de sortir habitualment al carrer,

▪ Caldrà disposar d’aliments perdurables a casa més què 

aliments de caducitat ràpida,

▪ Caldrà disposar de productes de higiene personal 

habituals i no haver de sortir habitualment al carrer

“NO crear alarma” 
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Presentació

Motiu de la trucada (de 
cortesia)

Com us trobeu?

Bé

Info bàsica

Doc. Govern

Malament

Símptomes ok

1 No moure's de casa

2 Alertar SUM

3 Alertar a un familiar o     
fer alertar No entrar en 
contacte sense protecció

Símptomes NO

1 Ho saben els vostres 
familiars?

2 Heu trucat al vostre 
metge?

3 Preneu la medicació 
prescrita? 



INFORMACIÓ

El 188 es el nou telèfon d’informació general 

sobre coronavirus que ha posat a disposició dels 

ciutadans el Govern d’Andorra.



INFORMACIÓ



GRÀCIES


