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▪ Poseu-vos la mascareta

▪ L'ús de las mascareta és obligatori per a totes les persones de 6 anys en 
endavant, en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai
tancat d’ús públic, independentment del manteniment de la distància
física interpersonal de seguretat.

▪ Queden exemptes d'aquesta obligació les persones que presentin algun
tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per 
la utilització de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o 
dependència, no disposin d’autonomia per treure-se-la o bé presentin
alteracions de conducta que en facin inviable el seu ús.



3.- DISTANCIA 
Manteniu la distància de seguretat amb altres
persones

▪ Respecteu la distància física personal de seguretat d’1,5 metres, tant

en espais tancats com a l'aire lliure, amb aquelles persones amb qui 

no conviviu, encara que siguin familiars o amics.

▪ Eviteu espais concorreguts, on sigui difícil mantenir la distància

interpersonal i es puguin produir aglomeracions.

▪



Limiteu la vida social

▪ Manteniu els grups de convivència habitual el més estables possible i 
procureu reduir els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de 
possibles cadenes de transmissió, i opteu preferiblement pels espais a 
l'aire lliure a l'hora de fer trobades.

▪ Si celebreu reunions familiars i activitats socials, feu-ho preferentment
amb les persones amb qui manteniu una relació i un contacte propers de 
forma molt habitual i, si és possible, a l'aire lliure. Eviteu generar 
aglomeracions i respectar tant les limitacions en l’aforament que 
s’estableixin com les normes de protecció individual.
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4.-VENTILACIÓ ESPAIS TANCATS 

▪ La ventilació és clau per evitar la concentració del virus en un espai tancat.

▪ S’ha demostrat que el risc de contagi del coronavirus en l’interior dels edificis és més elevat que en l’exterior.

▪ Per tant, és important ventilar al màxim possible els espais tancats per afavorir una renovació d'aire suficient, així com realitzar
a l’aire lliure aquelles activitats que ho permetin.

▪ Opteu, sempre que sigui possible per mantenir obertes portes i finestres. Per tal que la ventilació sigui efectiva, convé obrir
finestres o portes que es trobin oposades entre si, per tal que corri l’aire.

▪ Si rebeu visites a casa, procureu ventilar bé els espais compartits abans, durant i després de la visita. Recordeu, també, 
mantenir els lavabos ben ventilats.

▪ Si disposeu de sistemes de ventilació i climatització, mantingueu la màxima aportació possible d’aire exterior. Si aquests
sistemes són descentralitzats i, per tant, que només fan circular l'aire interior, complementeu-los amb ventilació natural obrint
finestres i portes, o feu-los servir a velocitats de ventilador baixes. Cal que els equips estiguin en un bon estat de manteniment.

▪ La ventilació, però, no substitueix les altres mesures per evitar contagis: manteniment de la distància entre persones, l’ús de 
mascaretes i la neteja i desinfecció de les mans i superfícies.
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Netegeu i desinfecteu la llar

▪ Netejar diàriament, utilitzant aigua i sabó, és fonamental per eliminar la brutícia i la matèria
orgànica de les superfícies i arrossegar els microorganismes que hi puguin haver.

▪ Cal que incidiu especialment en les zones, punts i objectes més comuns on pot haver major risc
de contacte amb les mans: mobles, poms de les portes i d'armaris, cadires o butaques, llums, 
l'inodor, les aixetes, els interruptors, o objectes com ara telèfons, ordinadors o comandaments
a distància.

▪ Convé que desinfecteu després de netejar per evitar que la brutícia interfereixi amb els
desinfectants i en minimitzi l'eficàcia. Podeu emprar lleixiu, alcohol etílic entre el 62-71%, 
peròxid d'hidrogen al 0,5%, o altres productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats
per a ús públic en general i ús ambiental.

▪ També és important que ventileu diàriament totes les habitacions i espais dels habitatges
durant 5 minuts al dia com a mínim.





ACTUACIÓ EN CAS DE 
SOSPITA  DE  COVID +



Generalment, els símptomes apareixen entre 4 i 7 dies després de contraure el virus, 

però aquest període es pot allargar fins a 2 setmanes. Algunes persones no n'arriben a tenir mai.
En la majoria dels casos, els símptomes acostumen a ser lleus, semblant als d'una grip, però en altres poden arribar a ser 
greus i a produir complicacions.

▪ Símptomes lleus

▪ Es consideren símptomes lleus:

• Febre, tot i ser elevada, però que baixa després
de prendre antitèrmics, com ara el paracetamol
Tos

• Malestar general

• Mucositat

• Dolor generalitzat als ossos i a la musculatura

• Nàusees

• Vòmits

• Diarrea

▪ Símptomes greus

▪ Es consideren símptomes greus:

• Dificultat respiratòria sobtada

• Febre mantinguda al llarg dels dies que no baixa
amb antitèrmics
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