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MESURES PELS EQUIPAMENTS DE PROXIMITAT AL DISTRICTE DE SANT ANDREU 
ARRAN DE L’ACTIVACIÓ EN FASE D’ALERTA DEL PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL PER A RISC 
SANITARI A BARCELONA 
 

El Districte de Sant Andreu ha fet un recull de les mesures que l’Ajuntament de Barcelona ha 
comunicat amb l’objectiu de reforçar la protecció de les persones grans i més vulnerables 
davant del COVID-19. Aquestes mesures  s’han pres de manera coordinada amb el govern de 
l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya, seran vigents inicialment durant els propers 15 dies, 
des de dijous 12 de març fins al proper divendres 27 de març. Aquestes mesures estan 
subjectes a les possibles modificacions que puguin marcar les diverses administracions 
competents en els propers dies. 

Mesures municipals destinades al funcionament dels equipaments de proximitat:  

 L’Ajuntament ha decidit suspendre les activitats als Casals per a gent gran de la ciutat 
per evitar exposar a risc innecessari a col·lectius vulnerables 
 

 Les activitats i esdeveniments que preveuen una assistència superior a les 1.000 
persones queden suspeses.  
 

 Les activitats i esdeveniments amb una assistència inferior a les 1.000 persones 
limitaran l’aforament a un màxim d’un terç del legalment permès.  
 

 Les biblioteques, els centres cívics, i casals de barri, romandran oberts amb la seva 
activitat de tallers i cursos formatius habitual, a excepció dels tallers adreçats a la gent 
gran que queden anul·lats. S’aplicarà la norma d’un terç de l’aforament per a sales 
tancades d’accés lliure d’ús compartit (aules multimèdia, sales d’exposicions, xerrades 

als auditoris, espectacles, etc.) En el cas que no es pugui controlar l’aforament 
preceptiu es podrà tancar l’accés a la sala. 

 

Recordatori sobre les principals mesures de prevenció :  

Davant la detecció de casos positius de Covid-19 a l'Ajuntament, volem transmetre un 
missatge de tranquil·litat i recordar- vos les principals mesures de prevenció: 
 
1. Si et trobes bé i no tens símptomes, fes vida normal. 
 
2. Si tens algun símptoma associat a la Covid-19, com tos, febre o dificultat respiratòria, i 
has estat en una zona afectada o en contacte amb algun cas confirmat, queda't a casa i 
truca al 061. 
 
3. El període d’incubació de la malaltia és d’entre 2 dies i fins un màxim de 14. A partir del 
primer dia la persona pot estar incubant la infecció, però mentre no presenta símptomes 
(tos, esternuts) no pot contagiar als altres. 
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4. Normalment els símptomes apareixen als 5-6 dies des de l’exposició de risc (mai abans 
de 48 h). 
 
5. El contagi no és per aire, ha d’haver gotes que contactin directament amb un altre. Per 
això es recomana la distància 1 a 2 metres. 
 
6. Per evitar el contagi, segueix les mateixes mesures de protecció que per prevenir la grip 
estacional: 

 Renta't bé les mans amb aigua i sabó. 

 Quan tussis o esternudis, cobreix-te la boca i el nas amb un mocador d'un sol ús o 

 amb la part interior del colze. 

 Mantingues la distància amb persones amb símptomes d'infecció respiratòria. 

 Evita compartir menjar o estris. 
 
Recorda que totes aquestes mesures segueixen els criteris establerts per les autoritats 
sanitàries competents i que les fonts oficials són les més fiables per informar-nos sobre el 
Covid-19. 
 
En trobaràs tota la informació actualitzada al web de l'Agència de Salut Pública de 
Barcelona: https://www.aspb.cat/noticies/preguntes-respostes-covid19. 
 

 

 


