Catalunya es troba en un escenari de contenció del Covid-19. En aquest
context s’estan prenent mesures preventives que tenen com a objectiu evitar
la propagació del virus.
En la dinàmica global generada pel Condi-19, podem confirmar que el sistema
sanitari català destaca per la seva qualitat i es troba entre els millors del món
i està absolutament preparat per detectar i tractar aquest virus. Comptem amb
els protocols d’actuació en cas que siguin necessari activar-los.
En un escenari per contenir el Covid-19 es poden aplicar mesures que limitin
les aglomeracions de persones. Malgrat això, com a destinació, els serveis
turístics, allotjaments i la mobilitat funcionen amb normalitat.
En el cas que el Covid-19 afecti directament algun servei, establiment
d’allotjament o d’altres àmbits del sector turístic, s’activaran uns procediments
i protocols ja definits per gestionar la situació específica.
Les recomanacions de l’OMS i del Departament de Salut són:
 Manteniu les distàncies amb els usuaris i eviteu el contacte físic.
 Tapeu-vos el nas i la boca amb un mocador en tossir o esternudar.
 Utilitzeu, preferentment, mocadors d’un sol ús.
 Manteniu la neteja i la desinfecció dels espais de treball.
 No compartiu gots ni similars amb companys de treball i/o usuaris.
 No toqueu mocadors usats per altres persones directament amb les
mans (que puguin estar a terra, per exemple).
 Manteniu uns hàbits higiènics adequats com ara, no posar-se bolígrafs
ni dits a la boca, no tocar-se els ulls ni el nas, etc.
 Manteniu la higiene personal.
 Renteu-vos les mans freqüentment (amb aigua i sabó o solucions
alcohòliques), preferentment després de: estar en contacte amb un
malalt de grip, refredat, utilitzar el transport públic, tocar superfícies
comunes com ara baranes, manetes de portes, etc., tossir, esternudar,
mocar-se, anar al lavabo, curar una ferida. També abans de manipular
aliments o menjar, posar-vos o treure-us les lents de contacte o curar
una ferida.
Enllaços de referència (actius)
Web del Protocol covid-19 del Departament de Salut
de la Gencat
Guia de bones pràctiques per als establiments i
treballadors del sector turístic. Ministeri de Sanitat i
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-az/c/coronavirus-2019-ncov/
https://www.mincotur.gob.es/eses/gabineteprensa/notasprensa/2020/docum
ents/nueva%20gu%c3%ada%20de%20buenas
%20pr%c3%a1cticas%20covid-19.pdf

