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MESURES DE PREVENCIÓ, CONTENCIÓ I COORDINACIÓ QUE HAUREM DE 
COMPLIR A LA NOVA NORMALITAT PER SEGUIR FENT FRONT I CONTROLANT 

LA PANDÈMIA DEL COVID-19 
 
 
 

El BOE ha publicat el Reial Decret- Llei 21/2020, del 9 de juny, que recull les mesures que 
regiran la nova normalitat a Espanya. A continuació, et resumim les més importants i que 
afecten tant a la vida quotidiana com a l’àmbit laboral. 

 
 
 

A qui afecten les mesures plantejades en aquest RD-Llei? 
 

Aquestes mesures entraran en vigor el 11 de juny, s’aplicaran en els territoris que hagin 
superat la Fase 3 del Pla per la Transició cap a una Nova Normalitat i en les que s’hagi quedat 
sense efecte les mesures de l’estat d’alarma. 

 
Finalitzat l’estat d’alarma, aquestes mesures s’aplicaran en tot el territori nacional fins que el 
Govern declari la finalització de la situació de la crisis sanitària. 

 
 
 

Fins quan estarà en vigor les mesures de la nova normalitat? 
 

Les mesures recollides estaran en vigor fins que la pandèmia es pugui donar per acabada 
perquè està controlada amb una vacuna o existeixi un tractament molt eficaç. 

 
 
 

Quan serà obligatori l’ús de mascareta a la nova normalitat? 
 

Durant la nova normalitat, l’ús de mascaretes serà obligatori en la via pública, en els espais a 
l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic sempre que 
resulti impossible mantenir la distància de seguretat interpersonal de, almenys, 1,5 metres. 

 
 
 

Es regula alguna sanció per no fer ús de la mascareta? 
 

Si, l’incompliment de l’ús de mascareta es considerarà sanció lleu segons el que està establert 
en la Llei general de Salut Pública i es pot sancionar amb una multa de fins a 100€. 

 
 
 

Hem de portar la mascareta en els mitjans de transport? 
 

Sí. Haurem de portar la mascareta als transports públics i privats complementaris de viatgers, 
en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor/a, si els ocupants dels vehicles de turisme 
no conviuen en el mateix domicili. 
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alguna excepció personal a l’ obligatorietat de portar mascareta? 

 
L’ús de mascareta no s’exigirà a persones que: 

 
• Presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugi veure’s agreujada 

per l’ús de la mascareta.  
• Els que per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia 

per treure’s la mascareta.  
• Persones amb alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització. 

 
Tampoc s’exigirà en el cas d’exercici d’esport individual a l’aire lliure, ni en els supòsits de força 
major o situació de necessitat o quan, per la pròpia naturalesa de les activitats, l´ús de la 
mascareta resulti incompatible, d’acord amb les indicacions de l’autoritat sanitària. 

 
 
 

Hem de comprar mascaretes que no estan empaquetades? 
 

Només es podran comprar en les oficines de farmàcia garantint unes condicions d’ higiene 
adequades que salvaguarden la qualitat del producte. 

 
 
 

Se segueix donant prioritat al teletreball en la nova normalitat? 
 

Igual que els mesures plantejades en la desescalada, després de la Fase 3 es segueix 
potenciant l’ús del teletreball quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible. En cas 
que no sigui possible teletreballar, s’adoptaran les mesures per la reincorporació progressiva 
de forma presencial als llocs de treball. 

 
 
 

Quines mesures s’han d’implantar en els centres de treball a la nova normalitat? 
 

És responsabilitat de l’empresa: 
 

• Adoptar les mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les 
característiques i intensitat d’ús dels centres de treball, d’acord amb els protocols que 
s’estableixin en cada cas.  

• Posar a disposició dels treballadors/es aigua i sabó, o gels de desinfecció amb activitat 
viroide, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per la neteja de mans.  

• Adaptar les condicions de treball, inclosa l’ordenació dels llocs de treball i 
l’organització de torns, així com l’ús de llocs comuns de forma que és garanteixi el 
manteniment d’una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 metres entre 
persones treballadores. Quan no sigui possible, haurà de proporcionar-se als treballs 
equips de protecció adequats al nivell de risc.  

• Adoptar les mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les 
persones treballadores com clients i usuaris, els centres de treball durant franges 
horàries de previsible major afluència. 
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Haig d’acudir al centre de treball si tinc símptomes? 

 
Les persones que presentin símptomes compatibles amb el Covid-19, en aïllament domiciliari a 
causa d’un diagnòstic positiu o en període de quarantena domiciliaria per contacte estret amb 
alguna persona amb Covid-19, no haurà d’acudir al seu centre de treball. 

 
 
 

Que s’ha de fer si un treballador/a presenta símptomes en el centre de treball? 
 

Si una persona treballadora comences a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es 
contactarà immediatament amb el telèfon habilitat de cada comunitat autònoma o centre de 
salut corresponent. També, si és el cas, amb els serveis de prevenció de riscos laborals. 

 
De manera immediata, la persona treballadora es col·locarà una mascareta i seguirà les 
recomanacions que l’indiquin, fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un 
professional sanitari. 

 
 
 

En els centres, serveis i establiments sanitaris i centres docents, quina administració 
garantirà que s’adopten les mesures organitzatives, de prevenció i higiene per 
assegurar el benestar dels treballadors i clients? 

 
Seran les administracions sanitària i educativa de les comunitats autònomes. 

 
 
 

En els serveis socials, comerços, hotels i allotjaments turístics, locals d’hostaleria i 
restauració, equipaments culturals, espectacles públics i altres activitats recreatives i 
instal·lacions esportives, quina administració vigilarà el compliment de les normes 
d’aforament, prevenció, desinfecció i a condicionament? 

 
Correspondrà als òrgans competents de l’Administració General de l’Estat, de les comunitats 
autònomes i de les entitats locals, en l’àmbit de les respectives competències, les funcions de 
vigilància, inspecció i control del correcte compliment de les mesures establertes per aquestes 
instal·lacions. 

 
 
 

Els titulars dels centres de Serveis Socials, hauran de disposar de plans de contingència 
a la nova normalitat? 

 
Si, han de tenir plans de contingència pel Covid-19 orientats a la identificació de possibles 
casos entre residents i treballadors/es i els seus contactes de forma immediata, activant en el 
seu cas el procediment de coordinació amb l’estructura del servei de salut que correspongui. 
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Què planteja el Reial Decret-Llei sobre les proves diagnòstiques a la nova normalitat? 

 
Dintre de les mesures plantejades per la vigilància epidemiològica, es deixa tota la 
responsabilitat a les comunitats autònomes de garantir que, en tots els nivells d’ assistència i, 
sobretot, en atenció primària, a tot cas sospitós de Covid-19 se li realitzarà una prova 
diagnòstica, PCR o una altra tècnica, “tan aviat com sigui possible”. 

 
 
 

Es plateja el reforç de plantilles a sanitat? 
 

Les mesures platejades en aquesta norma giren al voltant de la coordinació sanitària, el control 
epidemiològic i la detecció precoç. Pel qual es fa més necessari que mai reforçar les plantilles 
per poder portar a terme una gestió i atenció adequada. 

 
Així, al Reial Decret-Llei mana a les autoritats competents a què garanteixin la suficient 
disponibilitat de professionals sanitaris amb capacitat de reorganitzar-se segons les necessitats 
de cada moment. En particular, garantirà un nombre suficient de professionals en la prevenció 
i control de la malaltia, el seu diagnòstic com més aviat millor, l’atenció a cossos i la vigilància 
epidemiològica. Des de la USO esperem que aquesta emergència sanitària serveixi per valorar 
la necessitat d’una sanitat pública i de qualitat. 


