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1. INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL CORONAVIRUS
Què és el Coronavirus (SARS-CoV-2)?
El coronavirus és un tipus de virus que circula entre els
animals però alguns d’ells també poden afectar a éssers
humans i poden causar problemes respiratoris que
majoritàriament produeixen simptomatologia lleu. El
coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus que
pot afectar les persones i que es va detectar per primera
vegada el desembre de 2019 a la ciutat de Wuhan, província
de Hubei, a la Xina. Majoritàriament, en un 80% dels casos
només produeix símptomes lleus respiratoris.

Com es pot contraure la infecció?
Per analogia a altres infeccions causades per virus similars,
sembla que es transmet per contacte directe amb les
secrecions respiratòries que es generen amb la tos o
l’esternut d’una persona malalta. Aquestes secrecions
infectarien una altra persona si entressin en contacte amb el
nas, els ulls o la boca d’aquesta persona. Per això, és
important tapar-se la boca amb mocadors o amb el colze en
tossir i rentar-se les mans molt sovint.
Quin és el període d’incubació?
El període d’incubació és de dos a catorze dies.
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Quins són els símptomes del coronavirus SARS-CoV-2?
Els símptomes més comuns són lleus, poden semblar els
d'una grip, afecten un 80% de les persones i són malestar
general, febre o tos. En els casos moderats pot produir
sensació de falta d'aire i, en els més greus, la infecció pot
causar pneumònia i altres complicacions.
Quins són els grups de major risc?
Els grups de major risc són les persones d'edat avançada i les
persones amb malalties cròniques, com són les
cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb
problemes d'immunitat.
Hi ha un tractament per al coronavirus SARS-CoV-2?
Actualment, no hi ha un tractament específic per al nou
coronavirus, però sí que n’hi ha molts per a controlar-ne els
símptomes, per a la qual cosa l’assistència sanitària pot
millorar-ne el promòstic.

Font: informació extreta del “Canal Salut” del Departament de Salut
(11/03/2020). Aquesta informació està en revisió permanent.
En cas de qualsevol dubte, cal trucar al 061 Salut Respon o consultar el web
Canal Salut: canalsalut.gencat.cat
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2. ESTRATÈGIA I RECOMANACIONS DEL GOVERN ENTORN EL
CORONAVIRUS

Des del Govern s’ha engegat una estratègia de coordinació
absoluta entre tots els Departaments, liderada pel
Departament de Salut.
Per la seva banda, el Departament d’Empresa i Coneixement
està gestionant les consultes d’empreses catalanes i d’agents
empresarials respecte el coronavirus SARS-CoV-2 a través de
l’Agència Catalana de Turisme, l’Agència Catalana del Consum,
el Consorci de Comerç, Artesania i Moda i d’ACCIÓ en funció
de la informació sol·licitada.
▪ De manera general s’estan transmetent les recomanacions
de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i del
Departament de Salut (veure pàgina 11 - Mesures
preventives d’higiene genèriques a seguir de protecció
individual enfront de malalties respiratòries (Departament
de Salut).
▪ De cara a les empreses es recomana:
o Mantenir els llocs de treball sempre nets, sobretot
aquells que utilitzen més persones (taulers,
emprovadors, menjador, etc.).
o Promoure que les persones treballadores es rentin les
mans amb freqüència.
o Disposar de mocadors de paper per a qui els necessiti i
recipients tancats on llençar-los.
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o Si algun dels treballadors ha de fer algun viatge,
consultar les condicions del destí i els requisits sanitaris
establerts per les autoritats sanitàries de la zona.

o Evitar que les persones treballadores amb major risc de
desenvolupar clíniques greus viatgin a zones amb
presència del SARS-CoV-2 (amb diabetis, malalties del
cor o pulmonars).
o Mantenir en tot moment una actitud serena i evitar
qualsevol actitud discriminatòria cap a un grup
determinat de persones. Les accions preventives
ajudaran a protegir les empreses i els seus treballadors.
o En cas que algun treballador pateixi símptomes similars
als de la grip, garantir que es quedi a casa i contacti
amb el 061. El teletreball pot ser una bona opció.
• L’empresa pot obligar a teletreballar sempre i quan
la mesura sigui racional (basada en sospites
fonamentades de contagi com, per exemple,
treballadors que hagin estat en contacte o en
zones de risc) i temporal (limitada en el temps, ja
que el període d’incubació és d’entre 2 i 14 dies).
• El treballador no pot decidir teletreballar
unilateralment, excepte si la política de l’empresa
preveu una altra cosa, ja que el teletreball
requereix el consentiment i acord de l’empresa
previ al seu inici.
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3. ASPECTES A TENIR EN COMPTE PER EMPRESES AMB
RELACIONS COMERCIALS AMB LA XINA
En cas d’empreses catalanes que tinguin relacions comercials
amb la Xina tenir en compte (aquesta informació es va
actualitzant periòdicament):

La Xina ha anat recuperant la seva capacitat productivitat i
comercial de manera gradual. El govern xinès promou el
retorn als llocs de treball de manera progressiva, sempre i
quan les empreses garanteixin unes mesures de seguretat i no
exposin als seus treballadors a cap risc de salut. Encara no es
pot parlar d’una data exacta de normalització de l’activitat
econòmica xinesa, però tot indica que en les properes
setmanes es veuran les millores. La província de Hubei
segueix estant molt restringida i confinada per tal de controlar
el focus del SARS-CoV-2.
A continuació, es detallen els nou principals aspectes a tenir
en compte.
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1. Administració i serveis públics: la major part de les
administracions públiques, ports, aeroports i duanes xineses
tornen a estar operatives, però encara no funcionen al 100%
de la seva capacitat. Els funcionaris han estat els primers en
tornar als seus llocs de treball, amb unes mesures de
seguretat concretes en cada cas i uns horaris més flexibles.
El govern central ha delegat la presa de decisions als governs
regionals, ministeris i associacions perquè sensibilitzin a les
empreses i treballadors sobre les mesures de seguretat
davant de l’imminent retorn de treballadors als seus llocs de
feina.

2. Fàbriques i sector privat: la major part de les fàbriques i
empreses han reobert la seva activitat desprès d’haver
aconseguit les autoritzacions per part del govern local i
d’assegurar que garanteixen la seguretat dels treballadors.
S’estima que les fàbriques encara no produeixen al 100% de
la seva capacitat, tenint en comptes que la reinserció dels
treballadors és gradual. Es preveu que a mitjans de març la
situació productiva ja estigui normalitzada.
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3. Exportació de mercaderies a la Xina: els operadors logístics
constaten que hi ha un increment progressiu d’expedicions a
la Xina. El fet que les duanes portuàries xineses hagin estat
tancades durant gairebé tres setmanes provoca que hi hagi
molta feina enrederida i despatxos de mercaderia pendents a
tramitar. No obstant, el govern xinès està molt compromès
amb el comerç internacional i ha assegurat que posarà els
recursos per agilitzar aquesta situació, sempre i que no
s’alterin les mesures de seguretat.

4. Importació de mercaderies des de la Xina: no hi ha
restriccions en les importacions de mercaderia provinents de
la Xina. L’obertura dels ports ha fet que ja s’hagin començat a
realitzar les primeres expedicions des de la Xina. No obstant
això, com a conseqüència de la situació de bloqueig de les
darreres setmanes, es preveuen endarreriments en les
futures importacions, un fet que pot provocar problemes
d’aprovisionament per a les empreses catalanes.
Es recomana a totes les empreses que comencin a reservar
les seves futures importacions amb els seus transitaris per
assegurar-se del servei.
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5. Mobilitat de persones: es segueixen expedint visats de
negocis i turisme a la Xina, no obstant, el consolat xinès
aconsella de viatjar-hi un cop la situació s’estabilitzi i
d’endarrerir qualsevol viatge que no sigui imprescindible. La
situació de confinament de persones a la Xina ha provocat la
cancel·lació de moltes reunions presencials i es preveu una
reducció de l’assistència de participants xinesos en
esdeveniments internacionals en les pròximes setmanes. A
més, i com a prevenció, el govern xinès ha cancel·lat totes les
fires previstes a la Xina pel mesos de març.
6. Transport marítim de mercaderies: tots els ports a la Xina
tornen a funcionar de manera regular. Els operadors logístics
recomanen de fer les reserves dels serveis el més aviat
possible i amb la màxima antelació, amb l’objectiu d’evitar
que les navilieres facin Blank Sailing en cas que no hi hagi
prou demanda.
Els experts no preveuen increments en els preus de transport
de les primeres setmanes de març. Tot i això, a partir de la
tercera setmana i fins a l’abril, els preus dels nòlits i les
capacitats d’entrega són imprevisibles.
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7. Transport terrestre: tot i que molts transportistes tornen a
estar operatius, les mesures de seguretat exigides pel govern
xinès, poden fer que aquests no puguin treballar amb els
horaris i nivell de productivitat habitual.
8. Transport aeri de mercaderies: el transport de missatgeria
urgent segueix realitzant enviaments a les principals ciutats
del país amb preus més elevats. De fet, la dificultat és fer
arribar les mercaderies a determinades províncies degut a les
mesures preventives aplicades als transportistes. Es preveu
que a partir de la segona setmana de març, moltes empreses
faran arribar la seva mercaderia per transport aeri en
comptes del marítim. Això pot suposar un increment
substancial del cost del transport. Es recomana de realitzar les
reserves dels serveis el més aviat possible.
9. Assegurances de viatge: la major part de les pòlisses de
salut de viatges solen excloure, entre d’altres riscos, els
d’anys causats per epidèmies i pandèmies declarades
oficialment. D’aquesta manera, el coronavirus implicaria
l’exclusió de la cobertura de salut. És important tenir-ho
present en cas de tenir desplaçaments de treballadors a la
Xina.
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4. RECOMANACIONS GENERALS: “MESURES PREVENTIVES
D’HIGIENE GENÈRIQUES A SEGUIR DE PROTECCIÓ
INDIVIDUAL ENFRONT DE MALALTIES RESPIRATÒRIES”
(Departament de Salut)
De manera general s’estan transmetent les recomanacions
de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i del
Departament de Salut en relació amb les mesures
preventives d’higiene genèriques de protecció davant de
qualsevol malaltia respiratòria:
▪ Rentar-se les mans freqüentment (amb aigua i sabó o
solucions alcohòliques 70%), especialment després del
contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
▪ Tapeu-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la
cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i
renteu-se les mans de seguida (amb solucions alcohòliques
70% o amb aigua i sabó).
▪ Evitar el contacte proper (almenys una distància de dos
metres) amb persones que pateixen infeccions respiratòries
agudes i presenten tos, esternuts o expectoracions, i no hi
compartiu les pertinences personals.
▪ Evitar compartir menjar i estris (coberts, gots, tovallons,
mocadors, etc.) i altres objectes sense netejar-los
degudament.
▪ No s’han de prendre precaucions especials amb els animals a
l’Estat espanyol, ni amb els aliments, per evitar aquesta
infecció.
Font: informació extreta del “Canal Salut” del Departament de Salut (11/03/2020). Aquesta
informació està en revisió permanent.

En cas de qualsevol dubte, cal trucar al 061 Salut Respon o consultar el web
Canal Salut: canalsalut.gencat.cat

