Què és el coronavirus
SARS-CoV-2?
El SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus que
pot afectar les persones. Es va dectectar per
primera vegada el desembre de 2019 a la ciutat de
Wuhan, a la Xina, i s’ha anat estenent a altres
països.

Presenta una simptomatologia clínica similar a la
de la grip, i el 80% dels casos són lleus. Els casos
més greus generalment afecten persones grans o
que pateixen altres patologies.

Puc estar afectat pel coronaviris SARS – CoV -2?
•
•
•

Si recentment has viatjat a una zona afectada,
Has tingut contacte estret amb una persona que sigui un cas probable o confirmat
I a més tens algun dels símptomes següents:

Tos

Sensació de
falta d’aire

Malestar
general

Febre

Com es transmet?
Es transmet principalment per les gotes respiratòries i pel contacte directe amb les secrecions.
La transmissió per l’aire a distàncies més grans de 2 metres sembla poc probable.
Té un període d’incubació d’entre 2 i 14 dies.

Com es pot prevenir?

Rentant-te sovint
les mans amb aigua
i sabó o solucions
alcohòliques.

Tapant-te la boca i el
nas amb mocadors
d’un sol ús i rentant-te
les mans de seguida.

Tapant-te la boca i el
nas amb la cara interna
del colze en tossir o
esternudar i rentant-te
les mans de seguida.

Evitant compartir
menjar, estris o altres
objectes sense netejar-los degudament.

• No és necessari utilitzar la mascareta als espais públics si no és que
t’ho ha indicat un professional sanitari

Si creus que pots estar afectat pel coronavirus SARS-CoV-2,
truca al 061 Salut Respon on t’informaran del que has de fer.
Per a més informació, consulta canalsalut.gencat/coronavirus o truca al

Higiene de mans
Sabíeu què?
Les mans són el principal mitjà de transmissió dels microorganismes i, per tant, de les
infeccions.
Quan les mans no es veuen brutes, netegeu-vos les mans fregant-les amb un desinfectant
amb base alcohòlica. És la manera més senzilla i més eficaç per reduir la probabilitat
d’adquirir infeccions.
Renteu-vos les mans amb aigua i sabó quan estiguin visiblement brutes, tacades de sang o
d’altres fluids corporals, o després d’anar al vàter.

Higiene de les mans. Tècnica per fricció amb preparats amb alcohol
Durada de tot el procediment: 20-30 segons

Poseu-vos al palmell de la mà una dosi de producte suficient per cobrir-ne
totes les superfícies.

Fregueu-vos els palmells de les
mans l’un contra l’altre.

Fregueu-vos el palmell de la mà
dreta contra el dors de la mà
esquerra entrellaçant els dits, i
viceversa.

Fregueu-vos els palmells de les
mans l’un contra l’altre, amb els
dits entrellaçats.

Fregueu-vos el dors dels dits d’una
mà amb el palmell de la mà
oposada, agafant-vos els dits.

Fregueu-vos amb un moviment de
rotació el polze esquerre, atrapantlo amb el palmell de la mà dreta, i
viceversa.

Fregueu-vos la punta dels dits de la
mà dreta contra el palmell de la mà
esquerra, fent un moviment de
rotació, i viceversa.

Un cop seques, les vostres mans ja
són segures.

Higiene de les mans amb aigua i sabó
Durada de tot el procediment: 40-60 segons

Mulleu-vos les mans amb aigua.

Poseu-vos al palmell de la mà una
quantitat de sabó suficient per
cobrir tota la superfície de les
mans.

Fregueu-vos els palmells de les
mans l’un contra l’altre.

Fregueu-vos el palmell de la mà
dreta contra el dors de la mà
esquerra entrellaçant els dits, i
viceversa.

Fregueu-vos els palmells de les
mans l’un contra l’altre, amb els
dits entrellaçats.

Fregueu-vos el dors dels dits d’una
mà amb el palmell de la mà oposada,
agafant-vos els dits.

Fregueu-vos amb un moviment de
rotació el polze esquerre, atrapant-lo
amb el palmell de la mà dreta, i
viceversa.

Fregueu-vos la punta dels dits de la
mà dreta contra el palmell de la mà
esquerra, fent un moviment de
rotació, i viceversa.

Esbandiu-vos les mans amb aigua.

Eixugueu-vos les mans amb una
tovallola d’un sol ús.

Utilitzeu la tovallola per tancar
l’aixeta.

Les vostres mans són segures.

Precaucions
• No us renteu les mans freqüentment amb aigua i sabó immediatament
abans de fregar-les amb alcohol o després.
• Després de fregar-vos les mans amb desinfectant o de rentar-vos-les,
deixeu que s’assequin completament abans de posar-vos guants.

Freqüència de rentat
•
•
•
•
•
•

Abans de menjar
Abans, durant i després de preparar aliments
Abans i després d’estar en contacte amb una persona malalta
Després de mocar-se, tosir o estornudar
Després d’anar al lavabo
Després de viatjar en transport públic

