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Circular 20/121 – 10 de juliol de 2020 

 

Coronavirus: Preguntes freqüents sobre l’ús de la mascareta 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Pel vostre interès, us adjuntem un document amb unes Preguntes freqüents 

sobre l’ús de la mascareta que hem extret de la pàgina web gencat.cat: 

https://web.gencat.cat/ca/activem/preguntes-mes-frequents/salut/ 

  

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte. 

  

Rebeu una cordial salutació, 

 

  

http://www.gihostaleria.org/
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1. Quines persones han de fer ús de la mascareta? 

 

Dels 6 anys en endavant és obligatori sempre que no tinguin contraindicació. I dels 3 als 5 

anys és recomanable. 

 

No cal que portin la mascareta les persones que: 

 Presenten una malaltia o dificultat respiratòria que pot empitjorar amb l'ús de la 

mascareta. 

 No són capaces de treure's la mascareta de manera autònoma (sense ajuda) quan 

ho necessiten. 

 Presenten transtorns o alteracions de la conducta que en fan inviable el seu ús. 

 

2. Quan he de fer ús de la mascareta? 

 

En general, l'has d'utilitzar sempre que surtis de casa. 

No cal que en facis ús: 

 Durant la pràctica esportiva. 

 Mentre estàs menjant o bevent. 

 Durant les activitats restringides als grups estables de convivència en el marc de les 

escoles i les activitats de lleure infantil i juvenil. 

I en aquestes situacions: 

 A casa: no cal si estàs amb persones amb qui convius habitualment. 

 Al carrer: sí que cal, excepte si estàs fent esport. 

 A la feina: sí que cal, excepte si s'estàs a l'interior d'un despatx propi d'ús 

individual, amb la porta tancada. 

 Si treballes a l'exterior: Sí que cal, menys si la feina implica la pràctica esportiva o 

un gran esforç físic (per exemple, alguns treballs relacionats amb la construcció). 

 A la platja: mentre estiguis a la platja en pots prescindir, però l'has d'utilitzar 

durant el trajecte i en instal·lacions d'ús públic, als lavabos (incloent-hi les cues, si 

n'hi ha), dutxes o guinguetes. 

 A la piscina o altres instal·lacions aquàtiques (també tipus balneari): l'has de 

fer servir als vestuaris i a les instal·lacions interiors (vestíbul, passadissos, etc.) i 

exteriors, però no cal a les zones de bany. 

 En un vehicle particular: no cal si totes les persones ocupants sou convivents. 

http://www.gihostaleria.org/
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 Si et desplaces en patinet elèctric: sí, és necessari. 

 Al teatre o al cinema: sí, també quan es realitzin a l'exterior. 

 Al gimnàs: l'has de portar als vestuaris i a les instal·lacions interiors (vestíbul, 

passadissos, etc.) i exteriors. No cal durant la pràctica esportiva. 

 A la terrassa o a l'interior d'un bar o restaurant: un cop s'estiguis assegut/da a 

taula, en pots prescindir. però l'has de portar per anar al lavabo o per anar a pagar o 

a demanar al taulell. 

 A la biblioteca: Sí, l'has d'utilitzar en tot moment. 

 En activitats educatives i/o lúdiques: l'has de portar, excepte: 

o en activitats en les quals estan definits grups estables de convivència 

o en activitats esportives 

o altres activitats que no es puguin fer amb mascareta com tocar instruments 

de vent o cantar. 

Caldrà extremar mesures com la ventilació i la distància de seguretat i portar 

la mascareta a les instal·lacions (vestuaris, passadissos, vestíbuls, ascensors, 

etc. No caldrà a les aules, zones d'assaig o espais on es realitzin les activitats. 

 Si anem d'excursió: no cal perquè es tracta d'una activitat esportiva. 

 Al transport públic: sí, l'has de portar en tot moment. 

 En un establiment de turisme (hotel, hostal, alberg, etc.): No cal a les 

habitacions o a la taula durant els àpats però sí a les zones comunes i als ascensors. 

 En un càmping: sí, excepte si estàs dins la pròpia parcel·la, a la piscina o durant els 

àpats. 

 A la perruqueria o centres d'estètica: sí, te l'has de posar en tot moment. 

 Als establiments comercials: sí, sempre. 

 En un local d'oci: l'has de portar sempre, menys quan estiguis consumint una 

beguda. 

 En altres tipus d'establiments (bancs, caixes, oficines d'atenció al públic, 

etc.): sí, l'has de portar en tot moment. 

  

3. Quin tipus de mascareta he d’utilitzar? 

 

En l'àmbit comunitari, pots utilitzar mascaretes higièniques (de roba) o quirúrgiques. I en 

l'àmbit laboral, les mascaretes indicades pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals. 
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4. Com es col·loca correctament la mascareta? 

 

Cal que la mascareta tapi el nas i la boca. 

 

5. Puc utilitzar una pantalla facial en comptes de la mascareta? 

 

La pantalla facial és complementària a l’ús de la mascareta i està indicada en situacions 

amb risc d’esquitxades (per exemple, si s’està ajudant a una persona dependent en tasques 

com l’alimentació o la higiene). Per tant, encara que s’utilitzi pantalla facial, cal portar 

mascareta. 

 

6. Cada quan haig de canviar la mascareta? 

 

Tant les mascaretes quirúrgiques com les higièniques s’han de renovar diàriament. Les 

mascaretes higièniques (de roba) s’han de rentar a elevada temperatura (>60ºC). 

 

7. De quina manera m’haig de posar i treure la mascareta? 

 

Cal rentar-se les mans o aplicar-hi gel hidroalcohòlic abans i després de fer-ho i seguir les 

indicacions d'aquest vídeo 

 

8. Si m’haig de treure la mascareta, on la deso? 

 

És recomanable desar la mascareta en una bossa de paper. També podem utilitzar una 

bossa de roba si la rentem cada vegada que canviem de mascareta a alta temperatura 

(>60ºC). No és recomanable posar-se la mascareta sota la barbeta, al colze, al canell, etc. 

mentre no se’n fa us. 

 

9. On es llencen les mascaretes? 

 

Les mascaretes d’un sol ús s’han de llençar al rebuig. 

 

 

 

http://www.gihostaleria.org/
https://www.youtube.com/watch?v=EKGO6SRjJWU&feature=youtu.be


                                                                                                                       

Carrer Montnegre, 48-50 baixos – 17006 Girona – Tel.: 972 22 43 44 – Fax: 972 20 45 49 – Web: www.gihostaleria.org 

 

10. Com puc donar d’alta a l’espai de salut digital La Meva Salut? 

 

Ho pots fer de dues maneres: 

1. A través d’aquest formulari  

2. Trucant al 900 053 723, de dilluns a divendres de 8 h a 20 h.   

 

11. Què he de fer si tinc símptomes compatibles amb la COVID-19? 

 

Si tens febre, tos, sensació de falta d’aire, malestar general, diarrees o vòmits, has de:  

 Contactar amb el teu centre d’atenció primària 

 Trucar al 061 

 O bé fer una consulta a través de La Meva Salut  

 

Seguidament el teu metge o metgessa avaluarà els símptomes i, si és necessari, et farà la 

prova PCR. Podràs consultar els resultats a través de La Meva Salut.  

 

Cal que identifiquis les persones amb qui has estat en contacte estret des de les 48 

hores prèvies als símptomes i les reportis.  

 

Ho podràs fer conjuntament amb el teu professional sanitari o a través del formulari que 

rebràs per missatge SMS o per correu electrònic.  

 

12. Què és un contacte estret? 

 

Els contactes estrets són les persones amb qui s’ha compartit espai a menys de 2 metres 

de distància, durant més de 15 minuts, des de les 48 hores prèvies a l’inici dels símptomes.  

 

13. Què he de fer si un contacte estret de COVID-19? 

 

Si ets un contacte estret, rebràs una trucada o un missatge que t’informa que ets un 

contacte estret d’una persona diagnosticada i t’indica les mesures que has de prendre:     

 Has de fer aïllament durant els 14 dies següents al contacte amb el cas diagnosticat. 

 Cal que facis seguiment dels teus símptomes a través de l’app STOP COVID19 

CAT, dos cops al dia.  

http://www.gihostaleria.org/
https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/registra-t


                                                                                                                       

Carrer Montnegre, 48-50 baixos – 17006 Girona – Tel.: 972 22 43 44 – Fax: 972 20 45 49 – Web: www.gihostaleria.org 

 

Si estàs treballant i no ho pots fer des de casa, rebràs la informació per tramitar la baixa 

laboral.  

 

Si en finalitzar el confinament no has tingut cap símptoma, rebràs un missatge o 

trucada que t’informa que pots retornar a la teva rutina habitual.  

 

Descarrega l'app STOP COVID19 CAT 

 

14. Com puc fer seguiment dels meus símptomes ? 

 

Pots fer-ne el seguiment de dues maneres: 

 Amb l’app STOP COVID19 CAT 

 Des del web covid19xat.catsalut.cat  

 

Descarrega l'app STOP COVID19 CAT 

 

15. Què he de fer si soc un cas confirmat de COVID-19 ? 

 

Si ets un cas positiu de COVID-19, rebràs un missatge SMS i un correu electrònic o una 

trucada informativa sobre el que has de fer: 

 Cal que revisis i completis la informació de contactes estrets que et fem arribar. En 

cas que no l’haguessis iniciat, cal que identifiquis els teus contactes estrets. 

 Has de fer aïllament domiciliari fins que els professionals sanitaris t’ho indiquin, i 

se t’informarà de com fer-ho. 

 Has de fer seguiment i vigilància dels símptomes dos cops al dia a través 

de l’app STOP COVID19 CAT, que està connectada amb l’atenció primària.  

 

En el cas que sigui necessari tramitar la baixa laboral, ho pots fer a través de La Meva 

Salut, on trobaràs el servei de l’eConsulta per contactar amb el teu professional d’atenció 

primària.  

 

Descarrega l'app STOP COVID19 CAT 

 

http://www.gihostaleria.org/
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