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/Salut

Per què mantenir els infants 
confinats a casa és clau 
per aturar el coronavirus? 

6 Aprofiteu el confinament per gaudir 
del temps en família.
/ En molts casos, les obligacions diàries 
fan que el temps que es passa amb els fills 
i filles sigui escàs. La situació 
excepcional que estem vivint 
pot ser una bona oportunitat per 
compartir temps amb els infants 
i gaudir d’activitats creatives i 
originals sense necessitat de 
sortir de casa.

Per a més informació, consulta canalsalut.gencat.cat/coronavirus

Posa-hi seny! Quedeu-vos a casa!
Per la seva seguretat i per la de tothom! #JoActuo

Els infants no estan exempts 
de contraure el virus.
/ Tot i que el coronavirus 
SARS-CoV-2 els afecta d’una 
manera més lleu, tenen el 
mateix risc de contagi que 
qualsevol altra persona. 

1
4 Les mares i els pares també 

podem abaixar la guàrdia.
/ Per molt que estiguem pendents 
que segueixin les mesures 
de prevenció, en qualsevol 
moment ens podem 
despistar i, per tant, no els 
podem garantir una protecció 
adequada.

3 Els pot costar 
més mantenir les 
mesures de prevenció 
recomanades.
/ És més difícil que 
respectin la distància de seguretat amb 
altres persones i que evitin posar-se les 
mans a la boca després d’haver tocat 
diferents superficies, o que recordin 
rentar-se les mans en arribar a casa.

5 Entre tots hem d’intentar 
interrompre la transmissió 
per procurar evitar la saturació 
del sistema de salut.
/ L’objectiu és evitar que el nombre 
de persones afectades superi el 
volum que el sistema de 
salut és capaç d’atendre. 
Ara estem en un moment 
clau en què només els serveis 
essencials haurien de sortir 
de casa per obtenir el màxim 
efecte del confinament. 

2 Els símptomes poden ser tan lleus que 
es poden confondre fàcilment 
amb una altra malaltia 
comuna. 
/ Els infants poden 
transmetre el coronavirus 
a altres persones 
encara que tinguin una 
simptomatologia lleu que 
es pugui confondre amb 
una altra malaltia.
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Això augmenta el 
risc de contraure 
i transmetre la 
infecció. 


