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Sense contacte,
màxima higiene
Protecció contra virus i bacteris #SomJocor
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Estem o no estem preparats per fer 
front a la Covid-19? Aquesta és la pre-
gunta que es volia respondre amb 
aquest monogràfic. La resposta ens la 
dona el ministre de Salut, Joan Martí-
nez Benazet, que assegura que “hi ha 
aspectes en els quals la societat es va 
preparant i altres en els quals encara 
ens falta un bon 
tros per estar a 
punt”.  Així, s’han 
de seguir adop-
tant els protocols 
pertinents per 
contenir la trans-
missió del coro-
navirus SARS-
CoV-2 i frenar, 
mentre no es pot 
aturar del tot, la 
pandèmia de la 
Covid-19. Es pot fer, i cal fer-ho sense 
parar l’activitat econòmica, perquè 
aquesta també és una peça clau i qües-
tió de salut, i afecta tothom. Per això les 
autoritats sanitàries, d’aquí i d’arreu, 
no es cansen de repetir els elements 

imprescindibles i la importància de la 
col·laboració de tothom per posar fre a 
aquesta malaltia: limitar els contactes 
socials, fer ús de la mascareta, ser cu-
rosos amb la higiene, especialment de 
les mans, però sense oblidar la resta, i 
ventilar els espais. Unes mesures que 
s’hauran de mantenir mentre no ar-

riben les vacunes 
i altres maneres 
farmacològiques 
d’erradicar el vi-
rus.

No volem dei-
xar de destacar el 
paper decisiu que 
han jugat i seguei-
xen jugant molts 
sectors en aques-
ta lluita contra 
la Covid-19. La 

portada d’aquest monogràfic vol ser 
un homenatge als treballadors que, 
malgrat tot segueixen al peu del canó 
per servir la societat lluitant contra la 
pandèmia, d’una manera o una altra, 
però totes necessàries.

Elements clau 
per posar fre a la 
Covid-19: limitar els 
contactes socials, 
mascareta, higiene i 
ventilar els espais

ESTEM 
PREPARATS 
PER FER 
FRONT A LA 
COVID-19?
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Els casos van augmentant, sembla 
que aquesta pandèmia no tingui 
fre. 

Aquesta pandèmia, aquesta tardor 
i hivern anirà apretant. L’hivern serà 
complicat i ens obligarà a tots a estar 
molt alerta i a seguir les indicacions 
que toquin i lluitar amb les mesures que 
sempre es diuen de distanciament, de li-
mitar les relacions socials, la mascareta, 
la higiene de mans, etcètera. I també la 
ventilació, perquè hi ha evidència sobre 
la transmissió per aerosols, i per tant 
haurem de ventilar molt, a pesar del 
fred. La taxa de reproducció és el que et 
diu a quantes persones infecta una per-
sona malalta. Tenim molts casos cada 
dia, però sempre tenim més o menys 
els mateixos, perquè estem amb una Ro 
d’1,01, quan fa unes setmanes, quan vam 
prendre les decisions que vam prendre, 
havia pujat a 1,9. Això vol dir que cada 
persona n’infectava dues. Per tant, si 
haguéssim seguit a 1,9, ara tindríem 400 
o 600 malalts al dia. Les mesures que 
es van prendre, amb les dificultats que 
comporta malauradament, ha baixat la 
Ro fins a 1. No és que els bars ho facin 
malament, sinó que som les persones, 
perquè el bar és un lloc d’interacció so-
cial on es va a prendre alguna cosa, i 
sense mascareta. Són, com les discote-
ques i l’oci nocturn, que no han pogut 
tornar a obrir, llocs d’especial transmis-

sió del virus. L’ideal és que la Ro baixi 
bastant més, per sota d’1, per anar redu-
int el nombre de casos al dia, que seria 
torçar la corba. Ara estem plans, i hem 
d’anar baixant. Preocupa que qualse-
vol esdeveniment social poc controlat, 
i parlo de reunions sense precaucions, 
‘botellons’, etcètera, ens ho pot tornar 
a descontrolar. I això, amb un centenar 
de casos al dia, ens posaria en serioses 
dificultats. Hem de ponderar també els 
casos d’Andorra amb els d’altres llocs, 
que tenen menys capacitat de diagnòs-
tic. Nosaltres amb aquesta incidència 
tan alta tenim menys pressió sobre el 
sistema sanitari que d’altres ciutats. La 
diferència està en el fet que nosaltres es-
tem cribrant el 10% de la població cada 
setmana, per tant diagnostiquem molt. 
Tenim més coneixement del que ens 
està passant. 

Els experts del Grup de Biologia 
Computacional i Sistemes Comple-
xos de la Universitat Politècnica de 
Catalunya recomana a Andorra el 
tancament de les fronteres. Aques-
ta recomanació és fruit que no es 
tenen en compte dades com la que 
comentava, que s’està cribrant molt 
més la gent?

Des d’una visió purament matemàti-
ca pots pensar que més val que no els 
entri ningú perquè potser els qui els 

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, exposa les claus de la 
gestió de la pandèmia de Covid-19, i no es cansa de repetir que cal 
mantenir distàncies, usar mascareta, higiene i ventilar.

EntREVIstA A jOAn mARtínEz bEnAzEt

“DuRAnt El 2021 
Ens AnIREm 
ImmunItzAnt, 
uns pERquè 
s’hAn InfECtAt 
I AltREs pER lA 
VACunA”

SfgA
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entren els estan portant més virus. Però 
la realitat és que hi ha altres factors que 
no s’analitzen des d’un punt de vista 
matemàtic. I també des d’aquest punt 
de vista s’hauria d’entendre que no és 
el mateix una dada sobre una població 
que es cribra un 1% a la setmana que 
sobre una població que es cribra el 10%. 
I això dona molt més coneixement. En 
tenim més perquè en diagnostiquem 
més. Hi ha coses que se’ns dilueixen. Per 
exemple, la nostra letalitat és menys de 
la meitat que als països veïns. I és per-
què nosaltres diagnostiquem més, per-
què tenim aquesta estratègia que en ser 
petits ens ho posa més fàcil. Hem estat 
decidits també amb el tema de cribrar 
des del primer dia i de diagnosticar 
molt. Ha estat la nostra obsessió des de 
l’inici de la pandèmia, i crec que és una 
bona estratègia. De tota manera, estem 
preocupats perquè segur que tindrem 
més pressió. Ens fragilitzem durant l’hi-
vern davant les infeccions respiratòries 
i també molts virus respiratoris com el 
SARS-CoV-2 viuen millor i es transme-
ten millor en ambient fred. La pressió 
actual la podem controlar, gestionar, 
però molta més pressió potser ens obli-
ga a prendre altres decisions. El cap de 
Govern sempre diu que sobre la taula hi 
és tot, com està passant a tots els països, 
on s’estan prenent mesures més dures 
que les nostres. Tots ens movem amb 
els nostres coneixements i desconeixe-
ments sobre aquesta malaltia. Tampoc 
pensàvem que a l’estiu tindríem tants 
casos, sabíem que a la tardor i l’hivern 
tornaria a apretar, però no amb la in-
tensitat i tan aviat com ha començat a 
apretar.

Què més s’hi pot fer? Perquè si ara 
ja estem en una situació que es pot 
descontrolar molt fàcilment, per-
què hi ha més d’un miler d’actius, 
a la mínima es multipliquen i són 
dos mil...

Sí, però el que dona problemes de ges-
tió és la pressió sobre el sistema sanitari, 
i aquesta vindrà condicionada pel nom-
bre de casos diaris, més que pels actius 
totals, que aquests els tenim controlats. 
Si tots ens comportem, si no fem cap acte 
social descontrolat i anem convencent 
les persones perquè entenguin que les 
mesures que podem fer tots de forma in-
dividual són molt efectives (no paren al 
100% el virus però són efectives, ho hem 
demostrat i està absolutament clar), si la 
gent deixa d’escoltar els negacionistes 
i tot el corrent de ‘fakenews’ que hi ha 
sobre la Covid, i la gent jove, que aquest 
cap de setmana malauradament va fer 
alguns ‘botellons’, deixa de tenir aques-
ta actitud... Han de pensar que aquesta 
actitud també els repercuteix a ells, a la 
llarga i a la curta. Formen part de la ca-

dena de transmissió de la malaltia i per 
tant tenen una responsabilitat sobre la 
vida de les persones i les conseqüències 
socials i en l’economia. Conseqüència 
que també els afecten a ells, perquè si 
l’economia va malament ens afecta tots. 
Diria que la major part de la població 
està lluitant i molt bé, però si aquest 
col·lectiu no comença a incorporar-se 
i a lluitar, i a entendre que la festa ara 
s’ha acabat i estem lluitant contra una 
història que ens 
ha vingut i que no 
ens imaginàvem, 
i que està afectant 
moltíssima gent i 
matant molta gent 
i posant el món 
panxa enlaire com 
dic jo, amb uns pro-
blemes econòmics 
brutals... Hem d’en-
tendre això.

Molta gent es pregunta sobre la va-
cuna, que no se sap quan arribarà, 
i fins quan pot allargar-se la situa-
ció? 

Hi ha tres coses que van avançant a 
favor nostre i en contra de la Covid. Una 
són les tècniques diagnòstiques, que ens 
permetran cribrar franges més grans 
de la població i que acabaran sent una 
autopràctica. Estic segur que en uns 
mesos tindrem, la majoria de les perso-
nes, tests d’antigen a casa, i quan hàgim 
de fer una reunió mirarem si estem bé 
o no. Parlo del futur quant a l’evolució 
dels avenços per lluitar contra la Covid. 
Aquest serà un gran avenç i anirà molt 
ràpid. La vacuna creiem que els pròxims 

mesos, perquè així ens ho diuen, tin-
drem la que està destinada a la UE, l’Ox-
ford, que ens la proporciona tant Fran-
ça com Espanya, i en això els estem molt 
agraïts, perquè de seguida ens han dit 
que sí i s’han posat a la nostra disposi-
ció, i la tindrem amb la mateixa propor-
ció de la població que tindran els països 
europeus. Però serà una proporció en-
cara petita i haurem de prioritzar aque-
lles persones més vulnerables i aquells 

professionals que 
els atenen. Però 
tampoc sabem 
massa sobre la va-
cuna. Exigim tots 
els països, i exigeix 
la indústria i la 
comunitat científi-
ca que controla el 
desenvolupament 
d’aquestes vacu-
nes, el màxim de 
seguretat i d’eficà-

cia. Veurem quin nivell d’eficàcia tindrà, 
i hem d’exigir, abans de posar-nos-la, 
que tingui un absolut nivell de segure-
tat. Per tant, tenim algunes qüestions 
encara amb la vacuna, però sí que n’ar-
ribarà una part els pròxims mesos, no 
crec que tardi gaire, i després n’arribarà 
més a través del projecte Covax. Durant 
el 2021 ens anirem immunitzant, uns 
perquè s’han infectat, els altres perquè 
els ha tocat vacuna, els altres perquè 
els toca l’altra remesa de la vacuna, i a 
poc a poc ens anirem immunitzant, i 
això ens ajudarà molt. I sobre els medi-
caments, n’hi ha molts en marxa, però 
tampoc n’hi ha cap d’ells que hagi donat 
un resultat concloent i eficaç. Vulguis 

que no, es parla del model suec, però 
nosaltres amb la incidència que tenim 
potser som el model suec perfeccionat, 
controlat, sense tanta pressió sobre el 
sistema sanitari i amb una letalitat molt 
més baixa. En aquests moments devem 
estar al voltant del 20% de la població 
que l’ha passat. Això també suma, tot 
i que es parla del temps que pot durar 
la immunitat, però hi ha coses en la 
immunitat, no només les immunoglo-
bulines, el fet d’haver-la passat també 
et protegeix en major o menor mesura. 
Posem que arribem al Nadal amb un 25-
30% de la població immunitzada, que 
després puguem vacunar un 15% més. 
El futur passa per aquí, perquè cada cop 
hi hagi més gent immunitzada de forma 
natural o farmacològica amb la vacuna, 
i també que tinguem més instruments 
de diagnòstic.

Llavors, quina és la conclusió? Es-
tem preparats per a la pandèmia?

Ho estem i no ho estem. Estem prepa-
rats en alguns aspectes: hem augmentat 
la nostra capacitat de diagnòstic molt, 
també la de rastreig, encara que l’es-
tem fent evolucionar perquè hem mun-
tat l’estructura molt de pressa, també 
hem augmentat el coneixement sobre 
la malaltia, sabem més bé quan donar 
aquest medicament o aquell. Ens anem 
preparant. Hi ha una part que no estem 
preparats, i és que encara tenim molt 
desconeixement sobre la malaltia, en-
cara no tenim la vacuna i no tenim un 
fàrmac eficaç. Per tant, hi ha aspectes 
en els quals la societat es va preparant 
i altres que encara ens falta un bon tros 
per estar a punt. 

“Es parla del model 
suec, però nosaltres, 
amb la incidència 
que tenim, potser 
som el model 
perfeccionat”

SfgA
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Es confirma el primer positiu de Covid-19 al país.  
Es tracta d’un jove que ha tornat de Milà.

El primer pacient, i únic fins a aquell 
moment, de Covid-19 rep l’alta.

Es diagnostica un nou cas de Covid-19. Es creu que hi 
ha transmissió comunitària del virus i el Govern decreta 
el tancament de totes les escoles a partir del dilluns 16 
de març. També s’anul·len totes les activitats lúdiques i 
esportives públiques.

Tanquen les estacions d’esquí, que donen per 
acabada la temporada. El Govern decreta el tancament 

de tots els establiments de gran afluència de públic 
amb l’excepció dels comerços de productes de primera 

necessitat i alimentaris, les farmàcies i les benzineres.

El Govern decreta el tancament de tots els sectors 
econòmics, excepte els serveis essencials.  
Aquells que facin teletreball poden continuar.

El cap de Govern anuncia mesures econòmiques per 
a les empreses: dos programes de crèdits tous amb 

l’objectiu d’evitar acomiadaments i fallides.

Primera defunció amb coronavirus al Principat.

El Consell General aprova per unanimitat la Llei que 
regula els estats d’alarma i d’emergència.

Primer dia de funcionament del Centre Intermedi 
de Control, el precursor dels stop labs.

Arriben els sanitaris cubans.

Entra en vigor la Llei de mesures excepcionals i 
urgents per la situació d’emergència sanitària 
causada per la pandèmia de SARS-CoV-2, més 
coneguda com a llei òmnibus, que dona  ajudes 
per a les empreses i autònoms.

Se supera el mig miler d’afectats per Covid-19.

Els sanitaris cubans s’integren al SAAS.
El Govern aprova el projecte de llei de noves mesures 

excepcionals i urgents per la situació d’emergència 
sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, que 

regula, entre d’altres, els ERTOs.

Les primeres excepcions al confinament permeten 
sortir al carrer una hora en dies alterns.

El nombre de curats superava 
el de casos actius de Covid-19.

Comença el doble cribratge a tota la població.

 S’incorporen a la feina sectors 
com ara el de la construcció.

No es registra cap contagi ni  
defunció en les darreres 24 h.

Tornen a la feina professions sanitàries, perruqueries, 
barberies i centres d’estètica, així com les consultes 

veterinàries. També s’afegeix la compravenda del sector 
immobiliari i diverses activitats del sector manufacturer. 

A més, les activitats d’edició i gràfiques, les agències 
de publicitat i d’intermediació de personal i les llars 

d’infants també podran començar a prestar servei.
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La tendència de la corba epidemiològica 
apunta al final del primer brot.

El Govern aprova un segon programa de crèdits tous 
per a empreses per al refinançament de quotes 

creditícies, dotar de liquiditat les empreses i negocis 
per fer front al pagament de la part patronal de les 

suspensions temporals de contractes de treball (STCT) 
i reduccions de jornada laboral (RJL), i per finançar 
possibles inversions per adequar els establiments 

per a l’atenció al públic adaptant-se als requeriments 
sanitaris derivats de la situació d’emergència sanitària.

El Govern aprova una reducció salarial del 20% 
per al cap de Govern i del 15% per als ministres.

El darrer pacient amb coronavirus abandona l’UCI.

Andorra obre les seves fronteres i arriben 
els primers turistes des de França. 

Es declara parcialment la fi de la 
situació d’emergència sanitària.

Els ciutadans d’Andorra ja poden sortir per la frontera 
espanyola per anar a la regió de l’Alt Pirineu i l’Aran.

Espanya obre les fronteres i Andorra rep 
els primers visitants d’aquest país.

No queda cap cas actiu de Covid-19 al país.
Es detecten  3 casos actius i comença la segona onada.

Comença el cribratge a la comunitat educativa 
abans de l’inici del nou curs escolar.

S’inicia el curs escolar 2020/2021 marcat 
per l’augment de casos de Covid-19.

Es decreten noves mesures restrictives per 
prevenir la infecció: dos persones  per taula 
en bars i cinc en restaurants. Reunions socials 
de màxim 5 persones, excepte per a festes, 
com ara bodes i batejos, que poden ser 10.

Els casos de la segona onada
 ja superen els de la primera.

S’activa l’àrea Covid del centre sociosanitari El Cedre.

Es posa en marxa una segona UCI i es tanca una planta 
de l’hospital per a pacients de Covid-19.

Es detecta un brot de Covid-19 a la 
planta de cirurgia de l’hospital.

Ordino presenta un pla de certificació per esdevenir 
una destinació turística segura enfront de la Covid-19.

El Govern presenta els protocols de prevenció 
que s’aplicaran a l’hivern, entre els quals destaca 
el cribratge setmanal del 40% de la població i 
la necessitat de presentar una prova de detecció de 
coronavirus SARS-CoV-2 negativa per a realitzar els 
tràmits d’obtenció del permís de residència.

m
AIg

EVOLUCIó dE LA PANdèmIA dES dE EL 2 dE mARç FINS AL 28 d’OCTUbRE dEL 2020

El Govern adopta noves mesures amb  
l’objectiu de reduir la transmissió del virus, entre 

les que destaca l’obligatorietat del teletreball 
sempre que sigui possible.
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Més proves per garantir un entorn se-
gur per a residents i visitants durant 
aquesta temporada d’hivern. Aquesta és 
l’estratègia dissenyada pel Govern i que 
concretament consisteix a cribrar el 
40% de la població de forma setmanal a 
través de tests ràpids d’antígens. Es trac-
ta de proves senzilles, que no requerei-
xen la participació de personal sanitari, 
ja que s’obtenen a través de mostres de 
saliva. Aquests tests massius es faran 
als professionals dels centres sociosani-
taris (en aquest cas seran a diari abans 
d’entrar a treballar) i setmanalment als 
professionals de l’Administració que 
treballen de cara al públic, com ara du-
aners o policies; als alumnes, professors 
i personal de les escoles, per poder fer 
aïllaments més selectius; al centre pe-
nitenciari; i als treballadors del sector 
turístic i dels serveis.

El ministre de Salut, Joan Martínez 
Benazet, va explicar que en l’operativa 
hi participarà el sector privat, ja que hi 
haurà personal format de les empreses 
que col·laboraran en els tests. Per als es-
tabliments que no tinguin capacitat de 
fer els cribratges, el Govern habilitarà 
uns ‘stop labs’ dedicats a aquestes pro-
ves.

L’Executiu vol que la posada en marxa 
d’aquests tests es faci al més aviat possi-
ble. En el cas dels centres sociosanitaris, 
doncs, els tests ràpids d’antígens es po-
drien començar a utilitzar de manera 
imminent. Per a la resta de ciutadans, 
Martínez Benazet apunta cap a princi-
pis de desembre, quan arribin els tests.

El cost d’aquesta operativa serà 
important. De prop d’1 milió d’euros 
mensuals, sufragats pel Govern. Tot i 
així, el ministre de Salut va assegurar, 
en la presentació del dispositiu, que la 
voluntat de l’Executiu és fer aquesta 
inversió durant els mesos “que calgui”. 

En aquest sentit, Martínez Benazet va 
destacar que “mentre estiguem sota 
pressió de la Covid, els esforços econò-
mics i en personal seran molt intensos 

i no afluixarem” perquè “invertir en di-
agnòstic i control és invertir en salut”.

De la seva banda, la ministra de Tu-
risme, Verònica Canals, va explicar que 

des del ministeri d’Afers Exteriors s’es-
tà treballant en diferents països per co-
municar la situació sanitària d’Andor-
ra. En aquest sentit, Canals va recordar 
que l’estiu passat l’elevada afluència de 
turistes no es va traduir en un augment 
de casos de coronavirus. La ministra 
va remarcar que l’estratègia dissenya-
da pel Govern per a la nova temporada 
d’hivern busca garantir Andorra com a 
destinació segura per a residents i visi-
tants.

ELS TURISTES, EXCLOSOS DELS TEST 
Ara per ara, no es preveu oferir tests als 
turistes que es desplacin fins a Andorra. 
Amb tot, el ministre de Salut va afirmar 
que l’Executiu està obert a introduir 
nous elements de control segons el ti-
pus de turisme que vingui aquesta tem-
porada d’hivern i els dies que sojorni al 
Principat. Així, va indicar que “tenim 
qualsevol resposta a les situacions que 
es produeixin depenent del model de 
turisme que vingui, d’on vingui, si ve 
cribrat d’origen o no... Tenim qualsevol 
possibilitat sobre la taula”.

Amb tot, el ministre de Salut ha vol-
gut deixar clar que el Govern no limita-
rà que les empreses privades puguin fer 
proves als seus clients, encara que això 
no formi part de l’estratègia del Govern. 
Tot i així, va dir que aquests tests hau-
ran de ser homologats pel ministeri i es-
taran sotmesos a uns circuits i respon-
sabilitats sobre els casos positius. En 
aquest punt, el Govern s’ha ofert a faci-
litar a preu de cost els tests ràpids d’an-
tígen amb saliva a les empreses perquè 
els puguin donar als clients. El preu ac-
tual d’aquestes proves es troba entre els 
cinc o sis euros, i en el cas que s’adquirís 
un volum important es podria rebaixar 
el cost. Des dels allotjaments turístics, 
n’hi ha que veuen aquesta mesura com 
un possible reclam publicitari, ja que 
consideren que els pot ajudar a vendre. 
Tot i així, l’acció no està exempta de 
problemes. Es pregunten, doncs, què 
succeiria si un client, després de vuit 
hores de viatge, donés positiu.

Els dubtes també existeixen entre els 
comerciants, que com els allotjaments 
valoren l’esforç “excepcional” que farà 
el Govern per cribrar el 40% de la po-
blació. Des del sector consideren que 
abans de decidir si es fan o no tests als 
turistes cal resoldre els protocols i la lo-
gística. Són conscients que la capacitat 
del sistema sanitari del país és limitada 
i que no es pot posar en risc si es cribra 
massivament els turistes. Així, apunten 
que la prudència assenyala que la mi-
llor opció és que el turista vingui testat 
de casa.

El Govern ha establert 
una estratègia basada en 
la detecció ràpida de la 
Covid-19 per tenir controlada 
la pandèmia. Es realitzaran 
cribratges massius i 
freqüents per poder fer 
aïllaments selectius i evitar el 
confinament generalitzat.

CRIbRATgE DEL 40% DE LA 
pObLACIó SETmAnALmEnT

L’ESTRATègIA

pROVA nEgATIVA pER A TRAmITAR 
L’AUTORITzACIó DE TREbALL

Tal com s’havia anunciat, la quota d’hivern serà aquest any un 
30% inferior a la de la darrera temporada davant la previsió d’una 
caiguda proporcional en l’arribada de turistes feta per les empreses 
hoteleres i el sector de la neu. En total el contingent es redueix 
a poc més de 4.000 persones l’any passat a 3.224 aquest 2020. 
Als temporers extracomunitaris se’ls demanarà un bitllet d’avió 
de tornada amb data no posterior al 10 de maig i un document 
acreditatiu signat per Andorra si arriben a través d’Espanya (és 
una petició del país veí per assegurar que no es queden a territori 
espanyol). Per a aquest document es demanarà una fotocòpia del 
passaport, els penals postil·lats, el bitllet de tornada i un precontracte 
laboral. També se’ls sol·licitarà una PCR o TMA negativa. 
Quant a la quota general, també es redueix, en aquest cas de 850 
a 450 treballadors, i es tanca la possibilitat de contractar certes 
ocupacions per protegir els treballadors a l’atur (aquest és el cas 
de la d’agent comercial, monitor d’educació i temps lliure, guia de 
turisme, peons del transport i descarregadors). També per a la quota 
general es demana una PCR o TMA negativa. Les empreses que 
tinguin un ERTO no podran presentar cap sol·licitud d’immigració.
Així mateix s’ha impulsat una campanya al Servei d’Ocupació per 
afavorir l’ocupació dels residents que estan sense feina.
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La pandèmia de la Covid-19 ens obli-
ga a reinventar-nos, a buscar noves 
maneres d’interactuar, tant a nivell 
social com laboral, així com en les 
transaccions comercials i econòmi-
ques. Hi ha aspectes en els quals cal 
fer especial atenció, com són el man-
teniment de les distàncies entre per-
sones i l’ús de les mascaretes quan 

no sigui possible, i les mesures d’hi-
giene, tant personals com dels espais 
i superfícies, que esdevenen clau per 

combatre el coronavirus, un enemic 
difícil de batre per la seva invisibili-
tat. Per això, la millor arma contra la 

Covid-19 és l’aplicació escrupolosa de 
protocols específi cs per a cada activi-
tat i adaptats a cada local.

Tota precaució serà poca. Cal equi-
par-se amb les millors eines per evi-
tar i contenir els contagis. En aquest 
punt, l’empresa d’assessorament am-
biental i higiènic i sanitari Altimir-
Ambitècnia posa a l’abast dels clients 
els seus coneixements i experiència 
fent plans de protecció i seguretat 
personalitzats i adaptats a cada lloc 
de treball.  

Això és, la defi nició de les mesures 
per adoptar, tant a nivell d’higiene 
personal i de les instal·lacions, com 
pràctiques de treball a realitzar a fi  
de reduir el contagi entre treballa-
dors i cap als clients. Alhora, s’ofe-
reix la formació específi ca a l’equip 
per a la bona implantació dels dife-
rents protocols, ja que si no es forma 
l’equip de poc serveixen el protocols, 
ja que és amb la seva aplicació pràc-
tica que el protocol funcionarà i serà 
efectiu. 

De la mateixa manera, també es 
defi niran els passos a seguir i tenir 
una reacció ràpida i adequada en cas 
que es produeixi el contagi. 

PROTOCOLS ESPECÍFICS 
PER A CADA ESTABLIMENT

 Tel. 80 35 80 

administracio@altimirambitecnia.com

T'AJUDEM A CONTINUAR

AMB LA MÀXIMA

SEGURETAT

T'AJUDEM A CONTINUAR

Definició, personalització i implantació de plans

de protecció  i seguretat 

DISSENY DELS PROTOCOLS 

HIGIÈNIC-SANITARIS A SEGUIR

MATERIAL I EQUIPAMENT

DE PROTECCIÓ

Formació a l'equip dels

protocols a aplicar

ALTIMIR-AMBITÈCNIA

La millor arma contra la 
Covid-19 és l’aplicació 
escrupolosa de protocols 
específics adaptats a cada 
activitat i personalitzats per 
a cada establiment, basats 
en el manteniment de les 
distàncies i les mesures 
d’higiene, tant personals 
com dels espais.



| ESPECIAL   2020  |  COVID READY12

Ambinature és una empresa espe-
cialitzada en l’aromatització i la de-
sinfecció ambiental. A més de distri-
buir ambientadors i neutralitzadors 
d’olors, també fan odotipus persona-
litzats i estudis de màrqueting sen-
sorial. Pel que fa a les desinfeccions, 
utilitza la tecnologia basada en radi-
ació ultraviolada UVC, que “és una de 
les millors opcions per desinfectar i 
purifi car els ambients, superfícies i 
aigua”, destaca la gerent, Loli Pérez.

Aquest és un procediment ecològic 

i respectuós de l’ambient, no genera 
residus ni utilitza cap producte quí-
mic. Els equips són de baix consum 
i de llarga durabilitat. Els aparells 
per a la desinfecció ambiental que 
comercialitza Ambinature té un sis-
tema de triple tecnologia de fi ltració 
de carbó actiu, radiació ultraviola-
da i fotocatàlisi. Les radiacions que 
emeten són indirectes i no suposen 
riscos per a les persones, a diferèn-
cia dels aparells que s’utilitzen per 
a l’esterilització de superfícies, que 

La tecnologia basada en radiació ultraviolada s’ha convertit en 
una bona alternativa a l’hora de desinfectar espais, objectes i 
superfícies, així com per purificar l’ambient i desinfectar l’aigua. Es 
tracta d’un procediment net i senzill d’utilitzar, a l’abast de tothom.

ELS ULTRAVIOLATS, UNA 
DE LES MILLORS OPCIONS 

PER DESINFECTAR

Espais desinfectats sense químics, 
eliminant virus, bacteris i cov’s.

Espais desinfectats sense químics, 
eliminant virus, bacteris i cov’s.

T. 35 41 31
uvproteccio@ambinature.ad

A partir de 45 €/mes

DESINFECCIÓ 
EN SISTEMES DE 
VENTILACIÓ I 
CLIMATITZACIÓ

SILUXE: SECTOR MÈDIC, LLOCS 
PÚBLICS I VIVENDA

KIT UV HOME: 
DESINFECCIÓ I 
TRACTAMENT 
D’AIGÜES

HEGOA: SECTOR MÈDIC, LLOCS 
PÚBLICS, VIVENDA I VITICULTURA

BIO SCAN: 
ESTERILITZACIÓ I 
DESINFECCIÓ DE 
SUPERFÍCIES

TEMES DE 

BIO SCAN CUBE:
DESINFECCIÓ D’OBJECTES 
D’ÚS QUOTIDIÀ, COM 
MASCARETES, TELÈFONS 

MÒBILS, ULLERES, 
CLAUS, JOIES, 

TARGETES, 
GANIVETS...

TATAT RGETES, 
GANIVETS...

són equips amb radiació directa i cal 
seguir una formació específi ca per a 
fer-ne ús i protegir-se.

Els aparells de raigs violats cons-
ten d’una carcassa metàl·lica sem-
blant a quaselvol aire condicionat, 
que en el seu interior porta un tub 
on s’allotgen els fi ltres i un llum ul-
traviolat i el siste-
ma de fotocatàlisi. 
Els equips tenen un 
manteniment molt 
senzill i  les làmpa-
des tenen una vida 
útil de  9.000 hores. 
Són aparells disse-
nyats per a funcio-
nar les 24 hores i els 
365 dies de l’any. Així 
doncs, tenen una 
gran durabilitat i es-
tan en funcionament permanent, les 
24 hores del dia.

Els equips ofereixen seguretat tant 
en establiments i despatxos profes-
sionals com a casa. Una de les reco-
manacions del Govern és ventilar 
molt bé els espais, i hi ha llocs on no 
és possible, o el cost en calefacció 
seria molt elevat. Així, els sistemes 

que es proposen suposen a la llarga 
un estalvi. Hi ha equips per a desin-
fecció i purifi cació ambiental fàcils 
d’utilitzar i a l’abast de tothom, que 
només cal tenir un endoll a prop. Per 
a d’altres sistemes, la instal·lació l’ha 
de realitzar un tècnic especialitzat. 
En qualsevol cas, sempre és aconse-

llable que el tècnic faci una avalua-
ció de l’espai per tractar, ja que s’han 
de tenir en compte diversos factors, 
com ara els corrents d’aire, les possi-
bilitats de ventilació natural, les di-
mensions de l’espai o els conductes, 
així com el trànsit i ús de l’espai. 

Ambinature ofereix també el ser-
vei tècnic i de manteniment.

AMBINATURE
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El més important per al Robert
és viure l’experiència. 
Per a nosaltres també.

Andbank Assegurances

Si és important per a vostè, també ho és per a nosaltres.
Volem acompanyar-lo en el camí i protegir el més important.
Oferim les solucions més competitives del mercat perquè
pugui gaudir del que realment importa.

Andbank Assegurances, una solució adaptada a tothom. 

andbank.com
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plA DE CERtIfICACIó

Ordino ha impulsat un pla de certifica-
ció de seguretat que repartirà a tots els 
establiments de la parròquia per donar 
garanties als turistes i també als clients 
davant la Covid-19. Bureau Veritas és 
l’empresa escollida pel Comú per donar 
el certificat a través d’auditories per un 
cost de 40.000 euros, una part del qual 
se sufragarà amb el 15% de reducció 
del salari que els membres del Comú 
van acordar per pal·liar els efectes de la 
Covid-19. Segons va explicar el cònsol 

major, Josep Àngel Mortés, els certifi-
cats estaran enllestits per a l’inici de la 
temporada d’hivern i tenen una dura-
da de sis mesos. Al voltant del 80% dels 
comerços han mostrat interès per ad-
herir-s’hi i fer d’Ordino la primera vall 
segura al Principat.

“Ens hem marcat donar seguretat” a 
la parròquia en aquest context incert 
i inestable, va comentar Mortés. Així, 
l’obtenció d’aquest certificat no té cap 
cost per als establiments i està destinat 

a tots aquells comerços, restauració o 
sectors dedicats al turisme, com també 
als edificis comunals. 

L’empresa encarregada de fer les 
auditories i donar els certificats és Bu-
reau Veritas, una certificadora a nivell 
mundial. Cristina Viladevall, represen-
tant de la companyia, va exposar que hi 
haurà dos tipus de certificats: el ‘Global 
Safe Site’, que serà la certificació per als 
grans establiments, i, per a les entitats 
petites, el protocol d’espai segur. Per ob-
tenir el certificat es parteix “d’una sèrie 
de requisits i exigències”, les quals s’han 
de personalitzar amb legislació andor-
rana i amb la tipologia d’establiments 

que se certificaran. En una auditoria als 
establiments “revisem els protocols que 
tinguin i segueixen” i quan tot s’ha vali-
dat, és quan s’emet la certificació, va ex-
plicar Viladevall. Es mirarà la protecció 
del personal, les mesures de caràcter or-
ganitzatiu, com poden ser l’organització 
de la feina i els períodes de desinfecció 
i les instal·lacions. “Intentem garantir 
que els establiments prenen les mesures 
adients per evitar el contagi”, va dir Vi-
ladevall, amb l’objectiu “que tots els es-
tabliments hagin establert una cultura, 
unes capacitats i un procés intern per 
detectar els canvis normatius que hi pu-
gui haver”. 

Davant la necessitat de demostrar i garantir la seguretat als 
visitants en el context generat per la pandèmia de Covid-19, Ordino 
ha optat per impulsar un pla de certificació dels establiments de la 
parròquia.

CERtIfICACIó 
D’ORDInO COm A 
VAll sEguRA
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AnyósPark el Club i UrbanGYM han 
dirigit tots els esforços per garantir que 
els seus socis i usuaris puguin “gaudir 
de l’esport de forma segura” davant 
la Covid-19, tal com ha dit Patricia  
Vicente, responsable dels centres es-
portius. Han adaptat totes les instal-
lacions i dissenyat i implantat tots els 
protocols pertinents per prevenir els 
contagis de coronavirus SARS-CoV-2.

Com no pot ser d’una altra mane-
ra, des del primer dia l’ús de la mas-
careta és obligatori per accedir a les 
instal·lacions i també durant tota 
l’estada al club. De la mateixa mane-
ra, cal fer servir tovallola (en cas de 
no dur-la el club la facilita) per cobrir 
les màquines que s’utilitzin i netejar 
i desinfectar abans i després de les 
sessions d’entrenament els equips 
utilitzats.

Per assegurar-se que es mantenen 
en tot moment les distàncies de segu-
retat, les instal·lacions han estat de-
gudament senyalitzades, s’han definit 
circuits per mantenir un ordre en els 
desplaçaments dins els centres, s’han 
desplaçat aparells i marcat distàncies 
a les sales d’activitats dirigides.

Amb la voluntat de minimitzar el 
risc de contagi per contacte, s’han 
substituït algunes portes d’acciona-
ment manual per unes d’automàti-
ques per evitar que els socis i sòcies 
les hagin de tocar per entrar i sortir 
de les instal·lacions. 

Més enllà de totes aquestes mesu-
res, AnyósPark el Club i UrbanGYM 
han establert un protocol pel qual 
es fa un cribratge freqüent al perso-
nal que treballa als diferents centres 
esportius per assegurar-se que no 
poden ser portadors del virus asimp-
tomàtics i així donar encara més se-
guretat als seus usuaris. 

També per tenir un major control, 
és obligatori que els usuaris facin una 
reserva prèvia de les classes dirigi-

des, que tenen un aforament limitat. 
Igualment, cal fer la reserva prèvia 
per a poder utilitzar sales i espais es-
portius com poden ser les pistes de 
tenis, pàdel, ping-pong, i de les pisci-

nes Aquaspa. L’aforament per a fer ús 
d’aquestes instal·lacions està limitat, 
així com la durada d’ús, per garantir 
que tots els socis i sòcies que ho desit-
gin en puguin gaudir.

A més a més, es realitza una neteja 
i desinfecció constant de les instal-
lacions a través de diverses inter-
vencions al llarg de la jornada. En 
aquest punt també es compta amb la 
col·laboració dels usuaris, que han de 
respectar les pautes higièniques es-
tablertes, que es recorden a l’entrada 
de cada una de les sales mitjançant 
cartells informatius amb les mesures 
específiques a adoptar per a cada ac-
tivitat.

Per finalitzar, AnyósPark GYM i 
UrbanGYM Andorra continuen tre-
ballant per donar tota la seguretat i 
seguir al costat dels socis perquè dis-
frutin del millor club d’Andorra. 

AnYóspARk I uRbAngYm

ToTs els esforços per garanTir 
la pràcTica esporTiva segura

Els centres esportius 
AnyósPark el Club i UrbanGYM 
han reobert després del 
confinament adoptant totes 
les mesures necessàries.






