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COREA DEL SUD

Font:https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30402000000&bid=0030

Data Mesures sanitàries (diagnòstic entre d’altres)
No s’ha trobat informació

sobre inici mesura
• Els "Hospitals de Socors Públics" proporcionen un tractament segregat per a pacients no respiratoris i 

respiratoris per tal de garantir els serveis mèdics als pacients en general i evitar que el virus es propagui.

• Els hospitals de socors públics es divideixen en dos tipus: els hospitals de tipus A disposen d’àrees de 

tractament externes per a pacients generals i respiratoris, mentre que els hospitals de tipus B no només 

tenen una àrea ambulatòria separada per a pacients respiratoris, sinó també centres de detecció capaços de 

recollir mostres i sales especialitzades. per a pacients respiratoris.

• El govern de Corea ha permès als pacients no respiratoris rebre assessorament per telèfon i receptes per 

telèfon i per representant per prevenir infeccions a les institucions sanitàries.

• Els pacients no respiratoris, com els hipertensos o els pacients amb problemes cardíacs, han d’anar a l’àrea 

ambulatòria general d’un Hospital de Socors Públic. 

• Els pacients amb símptomes respiratoris lleus han d’anar a veure a un metge a prop o bé anar a la zona 

d’ambulatoris respiratoris d’un Hospital de Socors Públic.

• Es recomana que els sospitosos o pacients investigats que desenvolupin símptomes de COVID-19 vagin a un 

centre de cribratge després d’haver rebut l’orientació d’una clínica competent o del centre de trucades 1339.
15/02/2020 • S’implementen procediments especials d’immigració de la regió europea per evitar casos importats. Avís per 

a viatgers coreans i internacionals que arribin de França, Alemanya, España, Regne Unit o Holanda, així com 

els anteriorment establerts (Itàlia i Iran). 

• L’app “Self-quarantine safety protection” es va desenvolupar pel Ministeri d’Interior i Seguretat amb 

l’objectiu d’evitar el col·lapse dels hospitals i la propagació del SARS-CoV-2. Un cop es registren les dades, els 

metges avaluen el quadre clínic i proporcionen un diagnòstic remot. Aquesta app permet monitoritzar els 

ciutadans mitjançant la GEO localització. 

Font premsa: https://gacetamedica.com/profesion/coronavirus-la-app-con-la-que-corea-del-sur-esta-consiguiendo-frenar-la-curva/

27/04/2020: Un total de 10.738 casos Covid-19 i 243 morts. 

https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30402000000&bid=0030
https://gacetamedica.com/profesion/coronavirus-la-app-con-la-que-corea-del-sur-esta-consiguiendo-frenar-la-curva/
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Data Mesures sanitàries (diagnòstic entre d’altres)
22/03/2020 • Disponibles kits de diagnòstic ràpid de COVID-19 i cabines pressuritzades. 

• Realitzar el test i un qüestionari a tots aquells viatgers que provenen d’Europa. Encara que el test sigui negatiu, 

els viatgers de llarga estada han de complir una quarantena de 14 dies, mentre que els de curta estada seran 

monitoritzats de manera activa. 
27/03/2020 • Realitzar un cribratge dels viatgers als aeroports que arriben dels Estats Units. A tots els pacients simptomàtics, 

se’ls realitza el test de Covid-19.

01/04/2020 • Quarantena per viatgers amb símptomes que arribin al país, independentment de la seva nacionalitat i 

procedència. 

02/04/2020 • Les persones que arribin al país de l’estranger en els últims 14 dies, inclosos els que no estan obligats a realitzar 

quarantena, han de quedar-se a casa en tan bon punt sigui possible, minimitzar el contacte amb altres persones, 

mantenir les mesures higièniques per evitar infectar d’altres. També han de trucar el centre sanitari per a la 

realització de proves i complementar el seu historial de viatges internacionals.

• El Ministeri de Salut i Benestar i el KCDC han anunciat que la Yonsei University’s University Industry Foundation 

serà líder del projecte per a la recerca i desenvolupament de vacunes, inclosos el estudis clínics i els no clínics. 

• El KNIH està treballant en la recerca clínica per al tractament del Covid-19, incloent els efectes de la 

hidroxicloroquina, calletra i altres fàrmacs. 
04/04/2020 • KCDC demana a la població seguir amb les mesures de distanciament social, que s’han prolongat fins al 19 d’Abril. 

Les persones s’han de quedar a casa durant el cap de setmana, evitant activitats que facilitin el contacte amb 

altres persones, mantenir les mesures higièniques individuals.

• KCDC recomana desinfectar sovint les zones públiques i les llars, principalment els panys de les portes, botons 

d’ascensors, teclats, interruptors de la llum i recolza-braços. També es recomana la ventilació dels espais. 

https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30402000000&bid=0030
https://gacetamedica.com/profesion/coronavirus-la-app-con-la-que-corea-del-sur-esta-consiguiendo-frenar-la-curva/
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Data Mesures sanitàries (diagnòstic entre d’altres)
05/04/2020 • Per prevenir la infecció associada a l’hospital, KCDC recomana el control del personal sanitari durant la seva 

estada al centre sanitari. 

• Multes per saltar-se la quarantena.

12/04/2020 • Realitzar test durant els 3 primers dies de l’arribada de persones provinents d’EEUU.

https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30402000000&bid=0030
https://gacetamedica.com/profesion/coronavirus-la-app-con-la-que-corea-del-sur-esta-consiguiendo-frenar-la-curva/
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Data Mesures sanitàries (diagnòstic entre d’altres)
20/04/2020 • Distanciament social una mica més relaxat fins el 5 de maig: 

Mantenir tancades certes instal·lacions (d’alt risc): oci nocturn, alguns llocs de fitness / esports, acadèmies 

privades i instal·lacions religioses. Les instal·lacions que romanen en funcionament han de complir les 

directrius de prevenció i control de la infecció (les mateixes que abans).

Es recomana a la gent que s'abstingui de reunions o esdeveniments socials no essencials. Els exàmens 

essencials i altres esdeveniments inevitables es permetran de forma limitada, sempre que es segueixin les 

directrius de prevenció / control de la infecció.

Els parcs nacionals, i altres instal·lacions “a l’aire lliure i disperses” de risc relativament inferior es poden 

reobrir gradualment en fases amb la condició que implementin mesures de política de prevenció / control 

d’infeccions. Les instal·lacions "a l'aire lliure i concentrades" que puguin complir el requisit de "dispersió" 

(per exemple, jocs de bàsquet aficionats) es podran reobrir de forma limitada.

Reducció del contacte amb altres persones en la mesura del possible i mantenir la higiene personal.

Si no es pot evitar anar a llocs tancats, mantenir com a mínim 2 metres de distància de les altres, fer servir 

una mascareta i mantenir la higiene de les mans rentant-se les mans o utilitzant desinfectants de mà.

Les persones sospitoses de tenir símptomes de COVID-19 no haurien d’anar a la feina o sortir de casa i 

haurien d’anar a un centre de cribratge per fer-se la prova.

https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30402000000&bid=0030
https://gacetamedica.com/profesion/coronavirus-la-app-con-la-que-corea-del-sur-esta-consiguiendo-frenar-la-curva/
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Data Mesures confinament
12/03/2020 • Facilitar per part de les empreses el teletreball.

<22/03/2020 • Mantingueu-vos a casa el màxim possible durant els pròxims 15 dies per protegir-vos a vosaltres i als altres del 

COVID-19 (22 de març-5 abril 2020)

No s’ha trobat

informació sobre inici

mesura

• Els centres de guarderia per a nens es tancaran fins al 5 d’abril, mentre que els centres d’educació infantil i 

primària, secundària i secundària han ajornat la data d’obertura al 6 d’abril del 2 de març. 

• Els empleats de les instal·lacions d’atenció a gent gran, etc., s’exculpen de la feina durant 14 dies si presenten 

símptomes respiratoris com tos i febre o tenen antecedents de viatges a països de brots COVID-19. L’entrada de 

visitants també està restringida. 

• Es continuen oferint serveis directament relacionats amb la vida quotidiana de grups vulnerables, com ara el 

dinar per a nens de les llars amb ingressos baixos i l’assistència a l’activitat per a persones amb discapacitat, fins i 

tot quan es tanquen instal·lacions de benestar social fora de línia relacionades.

https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30402000000&bid=0030
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Data Ús de màscares

03/04/2020 • Fins ara, la recomanació del Govern sobre l’ús de màscares s’ha basat en consells científics i 
directrius de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i que les persones portin màscares 
quirúrgiques només quan estiguin malalts, per protegir-ne les altres. Això també va ser 
quan no teníem la propagació comunitària del virus a Singapur.

• La situació canvia ara. A Singapur s’incrementa la transmissió local i hi ha possibilitat 
d’alguns casos no detectats a la comunitat. També hi ha algunes proves que les persones 
infectades que no presenten símptomes poden infectar-ne d'altres. És per això que l’OMS 
està revisant les seves directrius sobre l’ús de màscares.

• Tenint en compte aquestes circumstàncies canviades, hem actualitzat les nostres 
orientacions. Es recomana al públic en general que es quedi a casa seva i que eviti les 
interaccions amb qualsevol persona que no sigui membres immediats de la família que 
viuen a la mateixa llar. Per a aquells que necessiten sortir al carrer i no poden evitar un 
contacte proper amb els altres, el fet de portar una màscara podria proporcionar una certa 
protecció. Amb aquesta finalitat es poden considerar màscares reutilitzables per 
proporcionar una protecció bàsica. Això és degut a que actualment hi ha una escassetat 
global de màscares quirúrgiques i hem de conservar aquestes màscares per a aquells que 
més els necessitin, és a dir, per als nostres assistents sanitaris.

20/04/2020: Hi ha 3420 casos actius de Covid-19, 11 morts i 801 recuperats. 

Font: https://www.gov.sg/

SINGAPUR
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27/04/2020: Hi ha 1.451 casos actius de Covid-19, 14 morts i 1.095 altes.

Data Ús de màscares

03/04/2020 • Distribuirem màscares reutilitzables a tots els residents amb domicili registrat. La distribució 
es realitzarà progressivament del 5 al 12 d’abril de 2020, des de punts de recollida en 
centres / centres comunitaris designats (CC) i centres de comitè de residents (RC). Els 
membres de la família o de la llar podran recollir-se en nom dels altres membres de la llar.

13/04/2020 • El personal implicat en la venta i preparació de menjar i begudes han de dur mascaretes o 
altres formes de barreres físiques. Això també aplica per als repartidors dels establiments 
de restauració.

14/04/2020 • La mascareta és obligatòria per sortir fora de casa.

15/04/2020 • S’ha de portar una màscara al nas i a la boca en tot moment mentre no s’estigui al lloc de 
residència ordinari, inclosos infants majors de 2 anys.

• Es permet treure la màscara quan sigui necessari per identificar a la persona o nen/a.
• Es pot NO utilitzar màscara quan: 

o s’està fent exercici intens, saltant o corrents.
o quan es viatja en un vehicle sol o tots els altres passatgers conviuen habitualment 

al mateix lloc de residència; 
o quan, durant el treball, es realitza una activitat que ho requereixi.

Font: https://www.gov.sg/

SINGAPUR
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SINGAPUR

Font: https://www.gov.sg/

Data Mesures generals

03/04/2020 • A partir del 7 d’abril de 2020, tots els restaurants, centres comercials de cafeteria, cafeteries, pistes de 
menjar i altres establiments d’aliments i begudes romandran oberts només per a emportar o lliurar. 
Proveïdors d’aliments: incloent producció d’aliments i ingredients d’aliments, fabricació d’aliments, 
processament d’aliments, escorxadors / escorxadors, hostaleries, importadors i comerciants, i logística 
d’aliments, magatzems frigorífics, proves de seguretat alimentària, supermercats, botigues de conveniència, 
botigues de queviures al mercat, mercats majoristes i els mercats humits: continuaran oberts. El públic es 
pot assegurar de la disponibilitat continuada d’aliments.

• Els establiments de venda al detall que proporcionin articles i serveis necessaris per cobrir les necessitats 
de vida quotidiana de la població romandran oberts. Amb aquesta finalitat, romandran oberts punts de 
venda específics als centres comercials. S’inclouen supermercats, farmàcies, restaurants, establiments 
d’aliments i begudes i altres establiments que ofereixen serveis essencials. La resta de punts de venda físics 
s’hauran de tancar.

• El Servei Públic estarà completament operatiu i els serveis governamentals estaran disponibles, però amb la 
majoria de la mà d’obra de serveis públics de teletreball. Es reduïran els serveis de comptador físic, amb 
una reducció de la capacitat de personal per a un distanciament segur, però continuaran disponibles els 
serveis digitals. Els residents poden continuar utilitzant serveis electrònics, però se'ls recomana ajornar les 
visites no urgents.

• També continuaran funcionant serveis essencials com a serveis sanitaris, serveis socials, serveis financers, 
serveis de neteja i serveis relacionats amb l’aigua, l’energia i el medi ambient. Restaran oberts altres serveis 
seleccionats necessaris per a la vida diària (per exemple, perruquers / barbes, manteniment de l’ascensor, 
bugaderia), serveis de transport i telecomunicacions.
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Data Mesures confinament

23/01/2020 Cancel·lació de vols procedents de Wuhan, Xina.
Limitació dels vols de la província de Hubei.

Tancament per a la desinfecció dels centres escolars amb casos positius.

05/02/2020 Restricció de les activitats escolars amb més de 60 alumnes i de les activitats extraescolars no 
curriculars.
Activació de protocols d’higiene a centres escolars:
• Control diari de temperatura dels infants i treballadors.
• Higiene de mans controlada (distribució de solucions desinfectants a les aules).
• Control i aïllament de persones amb símptomes genèrics.
• Ús de màscares en el cas de símptomes.

Tancament per a la desinfecció dels centres escolars amb casos positius.

Font: https://www.gov.sg/

SINGAPUR
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Data Mesures confinament

06/02/2020 Recomanació de mesures preventives a tota la població:
• Evitar contacte amb persones amb possibles símptomes.
• Aïllament domiciliari en cas de símptomes.

18/02/2020 Aïllament domiciliari de les persones procedents de Xina en els últims 14 dies durant dues 
setmanes. 

26/02/2020 Aïllament domiciliari de les persones procedents de Ciutat de Daegu o comtat de Cheongdo, 
República de Corea en els últims 14 dies durant dues setmanes. 

04/03/2020 Aïllament domiciliari de les persones procedents de Iran, nord d'Itàlia, resta de la República de 
Corea en els últims 14 dies durant dues setmanes. 

S’estableixen controls estrictes i sancions a les persones que no segueixin l’aïllament 
domiciliari indicat. 

Font: https://www.gov.sg/

SINGAPUR
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Font: https://www.gov.sg/

Data Mesures confinament

23/03/2020 • Tots els visitants a curt termini (des de qualsevol lloc del món) no podran entrar ni transitar per Singapur.

• El govern (Ministeri de treball) només permetrà l’entrada / devolució dels titulars de la targeta de treball, inclosos 

els seus dependents, per a aquells que prestin serveis essencials, com en l’assistència sanitària i el transport.

• Tots els ciutadans de Singapur, residents permanents i titulars del “return work pass” que tornin a Singapur rebran 

un avís d’estar-se a casa durant 14 dies.

• Les persones que rebin aquest avís han de romandre en el seu lloc de residència en tot moment.

• No deixaran el seu lloc de residència, encara que sigui per comprar menjar i articles bàsics. Si és necessari, poden 

optar per serveis de lliurament a domicili o bé sol·licitar l'assistència d'altres per a les seves necessitats diàries.

• Han de minimitzar el contacte amb els altres, supervisar de prop la seva salut i observar una bona higiene personal.

25/03/2020 • A partir del 25 de març del 2020, tots els titulars amb permís de treball nous i existents (inclosos els dependents) 

que planegen entrar a Singapur des de Malàisia han d’obtenir l’aprovació del govern (Ministeri de treball) abans 

d’iniciar el viatge. Això sigui quin sigui el tipus de viatge cap a Singapur.

• El Comitè de Treball Especial de Singapur i Malàisia ha acordat que el transport de tot tipus de mercaderies entre 

Malàisia i Singapur es facilitarà durant la durada de l’Ordre de control de moviments de Malàisia. Per tant, aquells 

que transmetin serveis essencials o subministraments (per exemple, conductors de camions, camioners de 

subministraments vegetals, camioners de subministrament congelats) a través de passos terrestres i marítims 

estaran exempts de l’aprovació d’entrada de Ministeri de treball i dels requisits de l’avís d’estar a casa.

SINGAPUR
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Data Mesures confinament

03/04/2020 • La Taskforce multi-ministeri implementarà un conjunt elevat de mesures de distanciament segur, com a 
interruptor de circuit per evitar la tendència d’augment de la transmissió local de COVID-19. L’objectiu és 
reduir molt més significativament els moviments i les interaccions en llocs públics i privats. Per fer-ho, ens 
avançarem cap a l’aprenentatge complet a casa per a les nostres escoles i tancarem la majoria de locals 
de treball físic, excepte per als que ofereixen serveis essencials i en sectors econòmics seleccionats, crítics 
per a les cadenes de subministrament locals i mundials. Les activitats laborals i empresarials que es poden 
realitzar mitjançant el teletreball des de casa han de continuar.

• La Taskforce ha revisat les darreres proves i patrons de transmissió de COVID-19 a Singapur. La majoria 
dels casos s'han derivat de persones que mantenen un contacte estret amb una persona infectada en 
entorns socials, laborals i familiars. El grup de treball està molt preocupat pel nombre creixent de casos 
de transmissió local de la setmana passada. Ha arribat a la conclusió que hem de fer un pas decisiu en 
aquest moment per frenar la propagació de la infecció. Necessitem la cooperació de tots els Singapuristes
per minimitzar els moviments i les interaccions en llocs públics i privats, i romandre a casa si no és 
necessari amb finalitats essencials.

• Aquestes mesures més elevades de distanciament segur estaran des del 7 d’abril de 2020 fins al 4 de maig 
de 2020 (inclòs). A les entitats que puguin complir-se immediatament se’ls recomana fermament. Les 
mesures actuals de distanciament segur dels límits de capacitat i separació física continuen vigents i s’han 
de complir estrictament, sobretot durant el cap de setmana.

Font: https://www.gov.sg/

SINGAPUR
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Data Mesures confinament

03/04/2020 • A partir del 7 d’abril de 2020, totes les atraccions, parcs temàtics, museus i casinos estaran 
tancades. Les instal·lacions esportives i d’esbarjo, com piscines públiques, clubs de camp, 
gimnasos i estudis de fitness també estaran tancades. Totes les instal·lacions recreatives 
dels hotels estaran tancades.

• Tal com es va anunciar anteriorment, els programes esportius organitzats i els serveis 
religiosos quedaran suspesos. Els llocs de culte estaran tancats.

• Del 8 d’abril del 2020 al 4 de maig del 2020, les escoles i instituts d’aprenentatge superior 
passaran a l’aprenentatge complet a casa, mentre que els centres d’atenció preescolar i 
estudiantil suspendran els serveis. Les institucions d’educació privada també haurien de 
passar a l’aprenentatge a casa, o suspendre les classes d’una altra manera. 

• Els pares que treballin en serveis essencials, com ara l’assistència sanitària, que no puguin 
assegurar accions d’atenció alternativa, poden acostar-se als centres de preescolar i 
primària dels fills per obtenir ajuda.

Font: https://www.gov.sg/

SINGAPUR
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Data Mesures confinament

05/04/2020 • Del 7 d’abril al 4 de maig se suspenen totes les activitats no essencials. Entre elles:
o Se suspenen els exercicis de licitació del Certificate of Entitlement (COE).
o Els serveis de l’Autoritat d’Immigració i Duanes passen a ser online, excepte els casos 

urgents.
o La National Environmental Agency (NEA) estén les mesures de gestió de multituds a 

altres mercats després d’una exitosa prova pilot realitzada al mercat del jardí 
Serangoon

o Se suspenen totes les activitats i esdeveniments dels parcs nacionals
• Confinament obligatori dels dormitoris per treballadors estrangers S11 Dormitory @ 

Punggol i Westlite Toh Guan dormitory.

06/04/2020 • Del 7 d’abril al 4 de maig se suspenen totes les activitats no essencials. Entre elles:
o Les Forces Armades de Singapur i els Serveis Nacionals suspenen les activitats bàsiques 

d’entrenament.

07/04/2020 • Sota la Llei COVID-19 (Mesures temporals de confinament) aprovada al Parlament el 7 
d’abril de 2020, els infractors per primera vegada tindran una multa de fins a 10.000 USD, 
presó de fins a sis mesos o ambdues. Els delictes posteriors poden suposar una multa de 
fins a 20.000 USD, presó de fins a dotze mesos, o ambdues coses.

Font: https://www.gov.sg/

SINGAPUR
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Data Mesures confinament

07/04/2020
(última 
actualització 
13/04/2020)

Mesures per als establiments de venda al detall durant el període del 7 d’abril al 4 de maig:
• Només podran operar els que proporcionin serveis essencials i es permet la venda online 

seguint unes mesures concretes.
• Cal limitar el nombre de treballadors al mínim indispensable. I el personal ha de mantenir 

la distància de seguretat.
• Cal crear un sistema de gestió de multitud i cues per minimitzar l’agrupació de gent dins 

els locals: utilitzar marques al terra per separar els clients a les cues, limitar el nombre de 
clients i assegurar la distància d’1 m entre ells, promoure l’ús de mètodes de pagaments 
que no requereixin personal, proporcionar horaris especials per als grups vulnerables, 
utilitzar temporalment espais exteriors per a la venda de bens.

• Col·locar desinfectants manuals a prop de superfícies d’alt a freqüència de contacte 
perquè el personal i els clients puguin sanejar-se les mans, després de tocar aquestes 
superfícies i/o abans i després d’haver entrat a l’establiment.

• Desinfectar amb freqüència els espais comuns i les superfícies de contacte freqüent.
• Eliminar els provadors de productes i les mostres que requereixen contacte amb els 

clients.
• Capacitar el personal per proporcionar una comunicació clara sobre mesures de 

distanciament segur.
• Crear senyalització senzilla per comunicar clarament aquestes pràctiques als clients.
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Data Mesures confinament

07/04/2020
(última 
actualització 
10/04/2020)

Mesures per als mercats de venda ambulant i mercats durant el període del 7 d’abril al 4 de 
maig:
• les parades de venda de verdures, fruites, carn, peix i marisc, conserves i productes secs i 

articles essencials i aquelles oferint serveis essencials, com ara obres de reparació,
romandran obertes.

• El 10 d’abril de 2020, s’iniciaran mesures de control d’accés en mercats relativament 
populars que solen atraure multitud. Els clients hauran de fer cua si visiten aquests 
mercats, mantenint una separació d’1 m.

07/04/2020
(última 
actualització 
13/04/2020)

Mesures per als establiments de restauració:
• Tots els establiments de restauració només poden operar per servir menjar i/o begudes 

per endur.
• Els establiments que no oferien servei de repartiment o recollida poden començar a oferir-

ne.
• Els clients i repartidors poden accedir a l’establiment però han de sortir-ne un cop han 

recollit l’encàrrec.
• Cal implementar sistemes de gestió de masses i cues: demarcar les cues assenyalant la que 

correspon a la dels clients que volen fer un encàrrec i la de recollida d’encàrrecs; assegurar 
l’espai d’1 m entre clients; implementar solucions de pre-ordre i pagament que minimitzin 
l’acumulació de clients.
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Data Mesures confinament

07/04/2020
(última 
actualització 
13/04/2020)

Mesures per als establiments de restauració (continuació):
• Assegurar les pràctiques de neteja i higiene recomanades.
• Proporcionar desinfectant manual al personal de primera línia que toca efectiu i altres 

dispositius i que no puguin rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó.
• Col·loqueu els desinfectants manuals a prop de superfícies amb elevada freqüència de 

contacte.
• Desinfectar freqüentment els espais comuns i augmentar la freqüència de neteja de 

superfícies tàctils d’elevada freqüència de contacte.
• El personal de servei ha de proporcionar una comunicació clara sobre les mesures de 

distància de seguretat als clients.
• Posar senyalització senzilla per comunicar clarament aquestes pràctiques als clients.
• Tenir en compte que el personal pot fer els àpats al propi establiments. Per això,

l’establiment ha de vetllar perquè es respectin les mesures de distància de seguretat: 
designar i delimitar clarament una zona de menjador només per a personal, fora de la 
vista pública sempre que sigui possible; esglaonar els àpats en el temps; el personal ha 
de menjar sol, ràpidament, mantenint una distància d'almenys 1 m entre ells, i després 
deixar el menjador net.
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Data Mesures confinament

09/04/2020 • Tots els ciutadans de Singapur, els residents permanents i els titulars de visats de llarga 
durada que entrin a Singapur hauran de realitzar un auto-aïllament de 14 dies a les 
instal·lacions dedicades a l’estada a casa (Stay-Home Notice facilities).

• S’implanten mesures addicionals de distanciament al transport públic:
o Tots els mitjans de transport, estacions i intercanviadors es marcaran amb senyals que 

indiquin la distància de seguretat. Es marcaran els espais i seients que cal d’evitar.
o Tot el personal del transport públic hauran de garantir que els viatgers mantinguin les 

distàncies de seguretat, per exemple, limitant el nombre de passatgers als autobusos.

10/04/2020 Mesures per als transportistes i propietaris de camions:
• L’Agència Nacional de Medi Ambient no permetrà l’accés als mercats que gestiona de 

clients que no portin mascareta de protecció.
Mesures per als transportistes i propietaris de camions:
• Revisar la capacitat màxima de seients de cada camió per garantir que els treballadors 

puguin mantenir una distància de seguretat d’1 m entre ells mentre estan asseguts a la 
part posterior del camió.

• Demarcar als treballadors la localització apropiada per asseure’s.
• Comunicar-se amb els treballadors i conductors de camions per garantir l’aplicació efectiva 

de les mesures de distanciament.

Font: https://www.gov.sg/

SINGAPUR



21

Data Mesures confinament

10/04/2020 Canvis en l’organització per fer-se càrrec dels menors d’edat:
• S’exhorta a la gent gran a quedar-se a casa i minimitzar les interaccions amb persones de 

fora de casa. Es pot visitar la gent gran per ajudar-los amb les seves necessitats diàries, 
però s’ha de minimitzar el temps d’interacció.

• S’encoratja als pares a tenir cura dels fills dins de les seves pròpies llars. Es demana als 
empresaris que proporcionin la flexibilitat necessària per donar suport als pares que 
treballen des de casa durant aquest temps.

• S’estableixen les següents excepcions, que podran seguir fent ús dels avis per fer-se càrrec 
dels menors:
o Els dos pares són treballadors de serveis essencials que no es poden realitzar des de 

casa;
o Un dels pares és un professional sanitari i no pot treballar des de casa; i
o Un dels pares és un treballador de serveis essencials que no pot treballar des de casa i 

té un fill / filla per sota dels tres anys.
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Data Mesures confinament

14/04/2020 • En el cas dels llocs de treball que segueixen actius, es prohibeix el desplegament 
transversal o la circulació de treballadors entre diferents llocs de treball. Tampoc no s’han 
de produir interaccions físiques entre els equips que treballen en diferents llocs. En el cas 
dels proveïdors de serveis essencials que necessiten desplaçar-se d'un lloc a un altre per 
prestar els seus serveis, s'han de respectar les mesures de distància de seguretat.

• Se suspenen serveis d’autobús que van al districte comercial o a centres d’esbarjo.
• Canvien la freqüència de determinades línies de tren.
Mesures específiques per als dormitoris de treballadors estrangers:
• Es transfereixen treballadors a altres àrees residencials, particularment aquells que 

exerceixen serveis essencials.
• S’accentuen les mesures de distància de seguretat a tots els dormitoris

15/04/2020 Actualització de mesures temporals:
• Es pot portar cada dia el fill/a al lloc de residència de qualsevol dels avis dels fills, per a la 

cura del nen, en els cas que el/s progenitor/s, tutor/s o treballin a assistència sanitària o 
amb algú que hi treballi  i el fill tingui menys de 3 anys.

Exigència de distanciament segur per al transport de treballadors de serveis essencials amb 
vehicles privats:
• Prendre totes les mesures raonables per assegurar que cada treballador, quan és 

transportat en aquest vehicle motoritzat, estigui assegut o parat com a mínim a un metre 
de distància d'un altre passatger.

Font: https://www.gov.sg/

SINGAPUR



23

Data Mesures sanitàries (diagnòstic entre d’altres)

23/01/2020 • Control temperatura de tots els viatgers en totes les fronteres (terra, mar i aire). Els que tenen 
símptomes no podran accedir a Singapur si no donen negatiu al test COVID-19.

04/04/2020 • Tots els hospitals públics i privats d’aguts (inclosos clínics especialitzats fora de lloc i centres 
quirúrgics ambulatoris fora de lloc), hospitals comunitaris, policlínics, clíniques de preparació per a 
la salut pública (PHPC) i centres de diàlisi es poden trobar oberts per a la prestació de serveis 
essencials.

• Les clíniques de metge general que no són de PHPC, clíniques especialitzades, clíniques dentals i 
medicina tradicional xinesa (TCM) poden romandre obertes només per a la prestació de serveis 
essencials. Totes les cites que no són essencials han de ser ajornades, i la resta de personal en el 
lloc s'ha de mantenir al mínim.

• Sempre que sigui possible, els serveis adequats per a la consulta telefònica s’han de prestar a 
distància. A l’annex A. es troben exemples de serveis presencials essencials i no essencials.

• Els serveis de suport com el transport d’ambulàncies i pacients, els serveis de sang, laboratoris i 
serveis radiològics, les operacions de quarentena i d’aïllament i les operacions sanitàries 
frontereres continuaran operatives. Les cadenes de subministrament essencials necessàries per 
proporcionar els serveis essencials de salut també haurien de continuar amb les operacions.

• Els serveis de donació de sang continuaran en funcionament i es recomana als residents continuar 
donant sang durant aquest període. Com a part de les precaucions addicionals previstes per a un 
distanciament segur, els donants se’ls encoratja molt a fer cites per a les seves donacions de sang.
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Data Mesures sanitàries (diagnòstic entre d’altres)

07/04/2020 (última 
actualització 
13/04/2020)

• Als establiments de venda al detall i als establiments de restauració cal monitoritzar la 
temperatura i demanar una declaració de salut al personal cada vegada que es presenti a 
la feina.

14/04/2020 Pla de suport mèdic específic per als dormitoris de treballadors estrangers:
• Establiment d’instal·lacions d’aïllament dins dels dormitoris. Intensificació dels recursos 

sanitaris i suport als llocs afectats.
• Creació de punts d’atenció mèdica en vuit dormitoris vigilats i es pretén tenir punts mèdics 

a tots els dormitoris. Es recomana als treballadors amb malestar que es visitin per un 
metge. Aquells que presentin signes de malestar amb símptomes respiratoris se separaran 
el més aviat possible dels altres residents del dormitori. 

• S’han desplegat equips de suport avançat.

15/04/2020 Actualització de mesures temporals:
• Quan un individu ha d’entrar a un “dormitori” es pren la temperatura corporal per tal de 

determinar si l'individu és febril i s'examina la persona sense contacte físic per comprovar 
visualment si l'individu presenta algun símptoma específic.

• La descripció “febril o que presenta símptomes” es substitueix per “un cas simptomàtic”.
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Data Mesures sanitàries (diagnòstic entre d’altres)

21/04/2020 • L'Equip de Tasques Interministerial ha donat instruccions perquè s'adoptin més mesures per tal 
de reduir encara més la transmissió de COVID-19. Anem a tancar més locals de treball per 
minimitzar les transmissions en el lloc de treball i per contenir la infecció entre els grups de 
treballadors migrants. També prendrem accions específiques en àrees populars de la comunitat, 
i encoratjarem més a quedar-se a casa, per reduir encara més el risc de transmissió de la 
comunitat.

27/04/2020 • Els tests són un facilitador crític de la nostra lluita contra COVID-19. El Grup de Treball 
Interministerial ha vingut augmentant constantment la nostra capacitat nacional per fer proves 
per COVID-19. D'una mitjana de 2.900 proves per dia a principis d'abril, ara podem fer més de 
8.000 proves per dia. Fins a la data, Singapur ha realitzat al voltant de 2.100 tests per 100.000 
persones. En comparació, els Estats Units que ha realitzat 1.600 per 100.000 i el Regne Unit 
1.000 per 100.000. La major intensitat de proves ens permet detectar molts més casos que en  
altres països. 

• Hem pres mesures per seguir augmentant la nostra capacitat de realització de proves en les 
pròximes setmanes i mesos. Fins i tot mentre ho fem, continuarem donant prioritat a la nostra 
capacitat de proves existent basada en consideracions de salut pública.
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