INFORMACIÓ SOBRE ACTUACIONS RELATIVES Al COVID-19
El Ministeri de Sanitat i la Conselleria de Salut i Consum monitoritzen de manera contínua
la situació relacionada amb el coronavirus (COVID-19), identificat per primera vegada a
Wuhan (Xina).
Es recomana consultar la pàgina oficial del Ministeri, amb tota la informació
permanentment actualitzada, a:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncovchina/home.htm
La Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització del Govern de les Illes Balears
treballa coordinadament per mantenir un contacte fluid i permanent amb el personal al
servei de l’Administració autonòmica a fi de cobrir les necessitats informatives i per
resoldre dubtes i reaccionar a les situacions que es puguin produir.
La salut dels nostres treballadors és de vital importància, i treballam per assegurar que es
coneixen i que s’apliquen les bones pràctiques per aconseguir que la incidència sigui la
mínima possible.
Les recomanacions per a centres i establiments de la nostra Administració són les
següents:
INFORMACIÓ
Es considera que les zones de risc per a aquest virus són aquelles en què es produeix
transmissió a escala de la comunitat. La informació actualitzada d’aquestes àrees es pot
consultar a la pàgina web del Ministeri de Sanitat:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncovchina/areas.htm
PREVENCIÓ
•
•
•
•

En tossir o esternudar, cobriu-vos la boca i el nas amb el colze flexionat o amb un
mocador d’un sol ús.
Evitau tocar-vos els ulls, el nas i la boca.
Rentau-vos les mans freqüentment.
S’ha de disposar de dispensadors de solució hidroalcohòlica (amb un percentatge
d’alcohol superior al 70 per cent) a les àrees d’atenció al públic.

•
•
•

•

En cas de sofrir una infecció respiratòria, evitau el contacte proper (2 metres) amb
altres persones.
S’ha de proveir els treballadors dels elements protectors necessaris i animar-los
que els usin (per exemple, guants per dur a terme la neteja de superfícies).
La neteja de les superfícies de treball ha d’extremar-se, i s’ha de fer ús d’un
desinfectant que contengui lleixiu en dilució 1:100 (1 part de lleixiu i 99 parts
d’aigua) preparat el mateix dia en què s’hagi d’utilitzar. Després de dur a terme la
neteja s’ha de fer la higiene de mans.
El personal sotmès a medicació inmunosupresora, que pateixi patologies o
trastorns immunitaris actius o bé estigui en estat de gestació no ha de fer tasques
d’atenció al públic.

ACTUACIÓ
Si un treballador o treballadora que ha visitat una zona de risc (descrites en l'enllaç
anterior) desenvolupa símptomes respiratoris dins els 14 dies posteriors al retorn del
viatge (tos, febre o sensació de falta d'aire), ha de:
•
•

•

Quedar a casa.
Contactar amb el 061. S’ha d’evitar el contacte estret amb altres persones, i
mantenir una distància de seguretat de 2 metres. Els serveis sanitaris valoraran
l’estat de salut de la persona, l’antecedent de viatge i el possible contacte amb
casos de coronavirus.
No s’ha d’acudir directament a cap servei d'urgències.

La Conselleria de Salut ha elaborat documents gràfics informatius perquè els treballadors
i treballadores estiguin informats correctament sobre mesures preventives i d’actuació.
Mentrestant, si volen més informació, poden consultar la pàgina web del Ministeri de
Sanitat relacionada amb preguntes i respostes sobre el SARS-CoV-2 i el COVID-19:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncovchina/documentos/20200224.preguntas_respuestas_covid-19.pdf

