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EL COVID19 és un virus que pot afectar a totes les persones. 

Els casos més greus, afecten generalment a persones a partir 

de 65 anys o bé amb malalties anteriorment associades.

Com es transmet? Principalment per les gotes respiratòries 

(que poden arribar a 1,5m) i per contacte directe per les 

secrecions.

La transmissió per l’aire, a distàncies més llargues de 2m, 

semblen poc provables. El seu període d’incubació és de 2 a 

14 dies.

Simptomatologia: La seva simptomatologia és similar a la de 

la grip i la majoria de casos són lleus. Febre, tos seca, 

sensació de falta d’aire i malestar general. 



ELS MÉS VULNERABLES

Les persones grans 

són les més 

vulnerables, així com, 

totes aquelles persones 

amb una patologia 

com:

Hipertensió

Diabetis mellitus 

Insuficiència renal 

Malalties cardiovasculars

Càncer 

MPOC

CRÒNIQUES INMUNITÀRIES

Inmunosupressió 

congènita o 

adquirida (induïda 

per medicaments)



COM ES
POT
PREVENIR?

TALLAR LA CADENA DE 

PROPAGACIÓ ESTÀ A LES 

TEVES MANS
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1. No sortir a passejar, només a comprar en cas 

de necessitat si no tinguéssiu a cap persona a 

prop per ajudar-vos. Sempre amb mascareta.

2. Mantenir distància de 1,5m amb altres 

persones. Mantenint també la màxima prudència 

amb la unitat familiar, sobretot si surten al carrer.

3. Intentar evitar el contacte proper o distància 

de mínim 2m amb persones que pateixen 

infeccions respiratòries agudes i presentin tos, 

esternuts o expectoracions. Sobretot no 

compartir les pertinències personals.

4. Deixar les sabates al vestíbul per evitar un 

potencial contagi. Rentar la roba utilitzada.

5. Rentar-se les mans al tornar del carrer, 

preferiblement, amb aigua i sabó. Si us les 

renteu durant 30 segons, arribant a totes les 

zones interdigitals, molt millor. Sinó, també 

podeu utilitzar la solució antisèptica, també amb 

la mateixa cura i estona.

6. Ventilar bé els domicilis.

7. Al moment de tossir o esternudar, tapar-se la 

boca i el nas amb la part interna del colze. 

Immediatament després, rentar-se les mans.
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8. No compartir menjar ni estris com coberts, 

gots, etc.  Sense netejar-los degudament amb 

sabons específics de rentar plats. Millor utilitzar 

tovallons de paper.

9. Evitar el contacte amb nens ja que són una 

font molt potent de propagació. 

10. En cas d’assistir persones dependents, 

caldrà utilitzar mascaretes i prendre totes les 

mesures recomanades anteriorment, 

especialment si tenim nens a casa.

11. Especialment els nens i joves fins els 16 

anys, no poden sortir al carrer, ja que són la 

font més potent de contagi, malgrat ser els què 

menys ho pateixen. La seva simptomatologia 

és, majoritàriament, com un refredat normal i no 

s’adonen  i no necessàriament.

12. A més, cal tenir en compte el comunicat de 

seguretat pública emès per les autoritats 

corresponents.

13. És important seguir totes aquestes 

recomanacions, sempre mantenint la calma i 

sense alarmar-se. Penseu que aquesta situació 

podria produir quadres d’ansietat.
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