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Data             Mesures sanitàries (diagnòstic entre d’altres)

06/03/2020 • Corona drive al Districte de Lippe: persones amb simptomatologia poden sotmetre’s a test de diagnòstic des del propi vehicle.
Previ registre online. 

17/03/2020 • Habilitació espai de la Fira de Berlin per 1.000 infectats: Berlin habilitarà l’espai de la Messe Berlin (Fira de Berlin) per acollir a 
1000 infectats pel coronavirus, segons va anunciar la Senadora berlinesa de Salut, Dilek Kalayci. L’habilitació es farà en cooperació 
amb les Forces Armades

• Reduïr visites a hospitals, residències,...

19/03/2020 • Les mèdiques públiques reemborsaran els costos generats pel coronavirus als geriàtrics i serveis de cures per la gent gran

• L’empresa farmacèutica CureVac està provant possible vacuna en animals i a principis d’estiu podrien començar a provar-la en 

humansasseguradores
• Eina CovApp: aplicació per esbrinar si és recomanable fer-se o no un test pel coronavirus. La “CovApp” no és una eina de 

diagnòstic. Al final del qüestionari que han d’omplir, els usuaris reben la recomanació si s’haurien de fer el test o no. Les respostes 
també es poden enviar directament al Charité per via d’un codi QR. 

• Hospital emergència pel coronavirus: avança a ritme accelerat l’adaptació de la Fira de Berlín 
• Les Forces Armades alemanyes es preparen per fer tasques de suport i assistència durant la crisi del Coronavirus. 
• Marató contra el virus: La Ministra Federal de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer anuncia una “marató contra el virus”. 
• Les Forces Armades s’encarregaran de tasques de subministrament d’equipament sanitari, allotjament de pacients, 

emmagatzematge i transport de mercaderies, assistència administrativa, etc. Es mobilitzaran prop de 75.000 reservistes, dels quals 
900 faran tasques sanitàries. 

ALEMANYA

23/04/2020: Hi ha a Alemanya 148.046 casos positius, 103.300 persones curades i 5.094 morts.
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Data Mesures sanitàries (diagnòstic entre d’altres)

19/03/2020 • Reforç línies de telèfons d’emergència i oficines de salut: s’amplia la capacitat de conduir tests del coronavirus, però només es 
faran en casos que presentin símptomes. 

• Els hospitals es concentren en tractar el virus. S’estan desenvolupant plans de pandèmia. Tots els centres de salut – clíniques de 
rehabilitació, consultoris de medicina general, etc. – es concentraran en l’assistència sanitària al coronavirus. Es reactiven metges 
retirats i els que estan de baixa per maternitat/paternitat. Es reorganitza el subministrament de material mèdic amb l’obligació
per part dels centres de salut de comunicar si disposen de ventiladors i, si cal, l’obligació de coordinar-se. 

20/03/2020 • Alemanya celebrarà un Hackathon de 48 hores per trobar solucions als reptes als quals s’enfronta el país amb el coronavirus.

24/03/2020 • Atenció als primers pacients greus d’Itàlia a Saxònia. En total, es donarà tractament a vuit infectats. Fa uns dies, altres estats 
federats ja havien acollit pacients de França. Després de Saxònia i Rin del Nord-Westfàlia, Baviera també vol atendre italians 
greument afectats per la Covid-19 i ofereix també "equipament mèdic.

• Comença el primer estudi a nivell federal amb un fàrmac contra la Covid-19. El medicament es provarà amb 600 pacients amb 
símptomes moderats i 400 amb símptomes severs. 

• Les clíniques privades Asklepios volen crear 500 noves unitats de cura intensiva fins a finals de maig. L’empresa ha comprat 
ventiladors i material per fer front a la Covid-19 per un valor de 37 milions d’euros, i ara confia en l’ajuda anunciada pel govern 
federal. 

• Volen implantar un sistema de videoxat als consultoris i hospitals. Es tracta de la solució EmergencyEye de l’startup Corevas que
amb suport de Vodafone ha sigut ampliada perquè els metges puguin fer-la servir per a un primer diagnòstic a distància
mitjançant la càmera del mòbil. Llavors els metges poden decidir si cal fer un test de coronavirus o aplicar algun altre tractament.
El sistema requereix que els pacients tingui un smartphone. En la trucada amb el metge, el pacient li ha de facilitar el seu número
de mòbil. A continuació, rebrà un SMS amb una enllaç per començar un videostream. Els metges només necessitaran un
ordinador amb connexió a internet. En la situació actual Corevas posa a disposició el sistema de forma gratuïta
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Data                    Mesures sanitàries (diagnòstic entre d’altres)

25/03/2020 • El viròleg Alexander Kekulè ha proposat que tothom porti mascareta.
• El RKI ha adaptat la seva estratègia de test. Ja no s’aplicarà el criteri d’haver estat en una zona afectada per Covid-19 per fer

el test a un pacient. 

26/03/2020 • L’empres Bosch i l’empresa nordirlandesa Randox Laboratories han desenvolupat en sis setmanes un aparell d’anàlisi per 
tests ràpids de coronavirus. L’aparell es diu “Vivalytic” i segons Bosch pot diagnosticar deu patògens de les vies respiratòries.

• El viròleg de l’hospital Charité de Berlín, Christian Drosten, ha dit que Alemanya du a terme molts tests, s’estima que se’n 
fan 500.000 a la setmana. 

• A Berlín la Confederació d’Asseguradores Mèdiques està negociant amb l’empresa pública d’hospitals Vivantes per crear 
“emergències de febre” (Fieberambulanzen) per fer tests als potencials infectats perquè no hagin d’acudir als consultoris. 
101 consultoris han hagut de tancar a Berlín per quarantens o per falta d’equips de protecció. 

• Pel risc de contagi alguns hospitals del sud d’Alemany prohibeixen als pares ser presents en el naixement del seu fill/-a. 

27/03/2020 • El ministeri d’Interiors vol apostar pel tests a gran escala i aïllament, seguint l’exemple de Corea del Sud. Això requeriria una 
capacitat per realitzar 200.000 test al dia. 

• L’Associació de metges (Ärzteverband) destaca que no seria viable fer tests a gran escala, donat que manquen capacitats als 
laboratoris i de personal. 

• El Consell Alemany d’Ètica ha formulat recomanacions sobre com actuar en cas d’escassetat de llits d’UCI, advertint que 
només han de prevaldre els criteris mèdics. 

• Es reporta un augment en el nombre de llits amb ventiladors de 20.000 a 30.000. 

30/03/2020 • L’hospital de la Fira de Berlín tindrà una capacitat una capacitat per 1.000 pacients i serà operatiu cap a l’Abril-Maig. Es 
tracta d’un hospital per a pacients lleus que necessiten tractament i per a pacients que requereixen respiració assistida, 
sense ser casos greus. El suport de les forces militars en la construcció de l’hospital és molt limitat.

• Baixa Saxònia ha decretat la prohibició d’acceptar nous residents en centres geriàtrics després que en un centre de la ciutat 
de Wolfsburg morissin diverses persones a causa de Covid-19. 

Font: Generalitat de Catalunya. Regierung von Katalonien. Vertretung in Deutschland. Nota interna 02/04/2020

Font: Generalitat de Catalunya. Regierung von Katalonien. Vertretung in Deutschland. Nota interna situació serveis funeraris 01/04/2020
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Data                  Mesures sanitàries (diagnòstic entre d’altres)

30/03/2020 • La ciutat de Jena (Turingia) ha anunciat la obligació de dur mascaretes a supermercats, al transport públic i a edificis oberts 
al públic. A banda de mascaretes, també es poden portar mocadors o bufandes si cobreixen el nas i la boca. 

31/03/2020 • Un grup d’investigadors de Frankfurt (Hessen) ha desenvolupat un procediment amb el qual s’augmentaria la quantitat de 
tests de forma significativa. Es podrien fer entre 200.000 i 400.000 tests diaris a Alemanya, segons el ministeri de Ciència de 
Hessen, sense pèrdua de la qualitat. 

01/04/2020 • A nivell Europeu, s’està treballant en una app que permeti rastrejar els contactes de les persones infectades, tot respectant 
la protecció de dades i sense recollir dades personals. L’exèrcit alemany està realitzant tests de Bluetooth per aquest projecte
amb nom “Pan European Privacy-Protecting Proximity Tracing”. A través de l’app, es podrà avisar als usuaris que hagin estat 
en contacte amb una persona que hagi donat positiu. L’app es podria llançar cap a mitjans d’Abril. 

• En cas de defunció per coronavirus, queda prohibit el comiat amb el taüt obert. Els funerals poden ser per sepultura o 
incineració. S’han d’evitar les ablucions rituals i els embalsamaments per perill de contagi. A més, es cancel·len els vols de 
repatriació de cadàvers a altres països. 

02/04/2020 • Els ministeris de Treball i de Salut han comunicat que, sota certes condicions i de manera excepcional, estarà permesa la 
reutilització de mascaretes pel personal mèdic. Si no es disposa de suficients equips de protecció personal, es podrà 
adjudicar una mascareta tot desinfectant-la abans amb l’aplicació de calor. D’aquesta manera, les mascaretes amb filtre es 
podrien reutilitzar com a màxim 3 vegades.

• El ministeri Federal de Salut està comprant grans quantitats d’Avigan, un fàrmac antiviral contra la grip. S’ha confirmat que 
aquest es vol utilitzar en el tractament de casos greus de Covid-19, igual que els fàrmacs Kaletra, Foipan i medicaments que 
contenen cloroquina i hidroxicloroquina. 

• El Robert-Koch-Institut ha canviat les seves recomanacions. Ara recomana l’ús de mascaretes protectores de nas i boca entre 
la població per evitar la propagació, tot i que encara no hi hagi una confirmació científica de que sigui una mesura realment 
efectiva. 

Font: Generalitat de Catalunya. Regierung von Katalonien. Vertretung in Deutschland. Nota interna 02/04/2020
Font: Generalitat de Catalunya. Regierung von Katalonien. Vertretung in Deutschland. Nota interna situació serveis funeraris 01/04/2020
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Data                   Mesures sanitàries (diagnòstic entre d’altres)

03/04/2020 • L’estadi Signal Iduna Park, el més gran d’Alemanya, s’habilitarà per tractar malalts del Covid-19 a partir d’aquest dissabte, 
segons ha comunicat el Borussia Dortmund.

06/04/2020 • A Berlín no hi haurà obligació de portar màscares de protecció en públic. Tot i això, Berlin reparteix dos milions de màscares 
protectores, 500.000 de les quals aniran per personal que tracti amb gent gran.

08/04/2020 • Han arribat a Munic vuit milions de màscares protectores procedents de Xangai.

09/04/2020 • El ministre de Salut, Jens Spahn (CDU), ha posat en marxa un projecte de llei pel decret del registre de cures intensives (DIVI 
Intensivregister-Verordnung) que obligarà els hospitals a actualitzar diàriament la seva capacitat de llits de cures intensives a la 
plataforma www.divi.de/intensivregister, l’ús de la qual actualment és voluntari. 

14/04/2020 • La lluita contra el coronavirus podria perjudicar la producció de la vacuna del xarampió enguany.

Font: Generalitat de Catalunya. Regierung von Katalonien. Vertretung in Deutschland. Nota interna 09/04/2020
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Font: Delegació del Govern a Alemanya i Daily Situation Report of Robert Koch Institute 20/03/2020

Data                     Mesures confinament

9/3/2020 • Extremar les precaucions en els següents supòsits: Si contacte amb persona simptomàtica; en la població de més de 65 anys 

i/o amb problemes previs de salut; teletreball; viatges i desplaçaments només si són necessaris; cancel·lació d’esdeveniments 

de més de 1.000 assistents. Partits de futbol a porta tancada; evitar els viatges a zones amb alts nivells d’infecció;

recomanació de fer servir mitjans de transport personal i reduir l’ús del transport públic; crida a la responsabilitat individual;

iInformació actualitzada sobre el coronavirus i mesures de protecció.

12/03/2020  Recomanació d’evitar tot contacte social.

 Ajornament  d’intervencions quirúrgiques no essencials.

 Plantejament d’ajornar les vacances de Setmana Santa per part d’alguns Estats Federals. 

 Berlin, Baixa Saxònia, Bavaria i Saarland tanquen les escoles i instituts a partit del 16 març.

13/03/2020 • Un total de 13 Estats Federats acorden tancar escoles i instituts

15/03/2020 Degut al sistema federal del país, els Länder comencen a prendre mesures diferents reaccionant a la situació real de cada cas:

• Baviera començarà tancar negocis, mantenint obert farmàcies, supermercats, bancs, drogueries i gasolineres 
• Berlin prohibeix actes públics i privats de més de 50 participants. Queden tancades expressament discoteques, fires, 

museus i galeries, teatres, bars i restaurants i d’altres llocs de lleure, com també esglésies, mesquites i sinagogues. 
• Brandenburg comença a tancar les escoles a partir de dimecres 18.03.2020, però deixa en mans del pares la decisió de ja no 

enviar els fills a l’escola a partir del dilluns 16.03.2020 
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Data                    Mesures confinament

16/03/2020 • Govern Federal tanca fronteres amb França, Àustria, Luxemburg, Suïssa i Dinamarca. Poden passar mercaderies i treballadors 

trasnfronters. El Govern Alemany, seguint la recomanació del Parlament Europeu implementa la restricció d’entada de 

ciutadans no europeus. Els ciutadans europeus poden moure’s pel país (també aplica a ciutadans de UK, Islàndia, Liechtenstein, 

Noruega i Suïssa)

• Escoles tancades entre 2 i 6 setmanes segons cada estat.

• Tots els estats federals implementen mesures per promoure el distanciament social a partir de la setmana del 16 de març: 

escoles, museus, teatres, bars, restaurant.

• Tancament de negocis amb certes excepcions (supermercats, bugaderies, serveis mèdics, drogueries, quiosc,...)

• Tancament parcs infantils, restaurants i hotels oberts amb limitacions

• Partits de fútbol ajornats; No es celebren misses i reunions en associacions

• Baviera declara ‘estat de catàstrofe’

17/03/2020 • Servei de transport públic a Berlin i àrea metropolitana (BVG) ha anunciat les primeres restriccions de circulació

18/03/2020 • Anunci tancament fronteres a no-comunitaris.

20/03/2020 • Cada vegada més ciutats ordenen el confinament: a partir de demà a Friburg quedarà prohibit accedir a llocs públics, de 
moment fins el 3 d’abril. 

• De moment, no es preveu que hi hagi confinament a nivell federal. 

Font: Daily Situation Report of Robert Koch Institute 20/03/2020

Font: Generalitat de Catalunya. Regierung von Katalonien. Vertretung in Deutschland. Nota interna 02/04/2020 
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Font: Daily Situation Report of Robert Koch Institute 20/03/2020

Font: Generalitat de Catalunya. Regierung von Katalonien. Vertretung in Deutschland. Nota interna 02/04/2020 

Data                     Mesures confinament

24/03/2020 La cancellera i els presidents del estats federats acorden: (aquestes mesures tindran vigència durant dues setmanes com a 
mínim.):
• La ciutadania ha de reduir els seus contactes socials a un mínim. Distància mínima d’1,5 m a l’espai públic. 
• A l’espai públic es podran reunir com a màxim dues persones a excepció d’aquelles persones que visquin juntes en una 

mateixa llar. 
• Es permet sortir al carrer per comprar menjar, anar a treballar, per donar serveis d’assistència d’emergència, participar en 

cites necessàries, fer esport individual a l’aire lliure. 
• No es toleren les festes en grup, tampoc en l’àmbit privat. 
• Es tanquen els restaurant, queda permès el menjar per emportar i les entregues a domicili. 
• Es tanquen els establiments de cura personal (p. ex. les perruqueries), a excepció de serveis mèdics necessaris. 

Malgrat aquest acord entre la cancellera i els estats federats, els estats federats ho posen en pràctica de manera diferent. 
Alguns, com Baviera, Baden-Württemberg, Saxònia i Saarland, ja havien adoptat mesures fins i totes més restrictives divendres i 
durant el cap de setmana. 
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Font: Generalitat de Catalunya. Regierung von Katalonien. Vertretung in Deutschland. Nota interna 02/04/2020 

Data                  Mesures confinament

25/03/2020 • Tots els bars i restaurants estan tancats. Tanmateix es permet la venda de menjar per emportar i l’entrega a domicili. 

• A Alemanya no s’ha decretat el confinament general, però tots els estats federats apliquen mesures restrictives. En tots els 
casos, la ciutadania pot sortir al carrer per fer exercici físic. A continuació es presenten els estats federats que actuen de forma 
més restrictiva.

• Saarland igual que a Baviera, només es pot sortir sol o amb membres de la mateixa llar i per motius fundats. Però hi ha 

nombroses excepcions: p. ex. es pot sortir per ajudar els altres o per anar a fer exàmens si ets estudiants o estàs en formació 

professional. 

• Mentre que la cancellera Merkel va anunciar que les mesures de restricció en un principi durarien dues setmanes, a Rin del 

Nord-Westfàlia han anunciat que tindrien vigència fins el 19 d’abril. 

• Saxònia: l’activitat física a l’aire lliure només es pot realitzar “a l’entorn del domicili” 

• Estats federats del nord d’Alemanya: les illes del nord segueixen tancades per als turistes. 

26/03/2020 • Saxònia-Anhalt posa en quarantena els 8.000 habitants de dos nuclis urbans fins el 10 d’abril. 

• Mecklenburg-Pomerània Occidental havia prohibit per complet els viatges turístics: això també afecta els residents d’altres 

estats federats, que ja no poden entrar a Mecklenburg

• Saarland ha adaptat les seves mesures contra la propagació a les recomanacions del Govern Federal. Des de mitjanit ja només 

es pot sortir a fer exercici físic individualment o amb els membres de la mateixa llar o amb una persona amb la qual no es 

conviu 

• El gabinet de crisi del coronavirus no s’ha posat d’acord sobre obligacions uniformes a nivell federal de quarantens 

domiciliària per les persones que tornen d’estats no comunitaris

ALEMANYA



Font: Generalitat de Catalunya. Regierung von Katalonien. Vertretung in Deutschland. Nota interna 02/04/2020 

Data                   Mesures confinament

30/03/2020 • Baviera allarga les mesures restrictives fins el 19 d’Abril. Segons el President, Markus Sóder, les mesures estan resultant 
resultats i s’observa un augment més alentit de la corba. 

• El Govern de Saxònia converteix a l’endemà la disposició general de les mesures restrictives en decret. Aquest tindrà 
vigència fins el 20 d’Abril, per tant s’allarguen les mesures. Inicialment, aquestes havien de durar fins el 5 d’Abril. 

• Bandenburg vol allargar la durada de les mesures restrictives fins el 19 d’Abril. Inicialment, aquestes eren vigents fins el 6 
d’Abril. 

31/03/2020 • Com ja havien anunciat el dia anterior, una sèrie d’estats federats han prologat les mesures restrictives.

01/04/2020 • Les mesures restrictives seguiran vigents fins al 19 d’Abril a Alemanya. Es demana a la ciutadania evitar fer viatges privats i 

visitar familiars durant aquest període. No es decreta cap obligació de portar mascareta en la via pública. 

• Els funerals queden exclosos de la mesura que restringeix les trobades a dues persones (més, si viuen en la mateixa llar). 

• Queden prohibides les misses en general i les misses funeràries en concret. Les cerimònies només es poden celebrar a l’aire 

lliure. 

02/04/2020 • Mecklenburg-Pomerania Occidental prohibeix els viatges a les illes del mar Bàltic i als llacs durant Setmana Santa.

• L’Estat Federat de Hessen ha augmentat l’import de les multes per incomplir les mesures, fins a 5.000€.

• S’aixequen les restriccions a pares, germans i familiars propers dels nens que es troben ingressats en centres hospitalaris 

perquè els puguin visitar. 

Font: Generalitat de Catalunya. Regierung von Katalonien. Vertretung in Deutschland. Nota interna situació serveis funeraris 01/04/2020
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Font: Generalitat de Catalunya. Regierung von Katalonien. Vertretung in Deutschland. Nota interna 09/04/2020 

Data                  Mesures confinament

02/04/2020 • Berlín perllonga les mesures restrictives fins el 19 d’abril, tanmateix han actualitzat algunes mesures:
o Està permès descansar “breument” en un banc o en una manta al parc (acompanyat d’una persona com a màxim, si és 

externa a la llar; poden ser més si tots són membres de la llar); al banc s’ha de mantenir 1,5 m de distància, a la manta 5 m.
No s’indica quan pot durar aquest descans breu. 

o Es prohibeix fer barbacoes als parcs i oferir-hi menjar per al consum immediat. Les multes són de 25 a 500 €. 
o Els viatgers que tornen als aeroports de Berlín han de fer quarantena durant 14 dies i avisar l’autoritat sanitària. 
o Ja no caldrà anar amb el passaport o el DNI per la ciutat. 
o Les multes en altres casos, com albergar turistes o celebrar esdeveniments, poden arribar als 10.000 €.

03/04/2020 • La policia posarà multes als organitzadors i promotors de les “Corona parties”, fins i tot als que facin difusió d’aquests 

esdeveniments.

06/04/2020 • En els propers dies, s’aplicarà una quarantena de dues setmanes a tots aquells que arribin a Alemanya des de l’estranger.

• Una aplicació mòbil entrarà en funcionament en les properes setmanes que podrà fer seguiment dels infectats.

• A les 20h s’ha aixecat el confinament dels dos municipis a Saxònia-Anhalt que havien estat en quarantena durant una setmana 

i mitja. La decisió ha estat motivada pel fet que el número de noves infeccions s’ha estancat. Encara són vigents, però, la 

restricció del contacte i les restriccions de sortir de casa de l’estat federat.

• S’han cancel·lat tots els actes de l’1 de maig. Sectors de l’extrema esquerra han decidit fer actuacions per la seva banda amb 

guants i màscares.

07/04/2020 • Els supermercats de Berlín no podran obrir durant les vacances de Setmana Santa, tot i les excepcions que s’estaven aplicant 

recentment per la crisi del coronavirus. Aquestes excepcions no s’aplicaran als festius de Setmana Santa.

• Malgrat les restriccions pel coronavirus, alguns judicis segueixen en peu. Per garantir l’estat de dret, per llei queda prohibit

excloure el públic, tot i que cal respectar la distància mínima.
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Font: Generalitat de Catalunya. Regierung von Katalonien. Vertretung in Deutschland. Nota interna 09/04/2020 

Data Mesures confinament

08/04/2020 • S’aixeca la prohibició de circulació de camions durant els festius de Setmana Santa, si fan tasques de subministrament.

09/04/2020 Mesures en l’àmbit educatiu

• Totes les escoles, universitats, centres educatius, llars d’infants i escoles bressol a tot Alemanya romanen tancades fins el 20

d’abril. Als estats federats de Baviera i Baden-Württemberg, on la situació és més complicada amb el virus, es plantegen 

allargar la suspensió.

• Fins ara no s’ha suspès cap examen oficial a nivell d’escoles (sí s’han suspès exàmens oficials a nivell universitari).

• L’Abitur (l’equivalent a la Selectivitat) finalment no es suspendrà a cap estat federat.

o A Rin del Nord-Westfàlia i Baixa Saxònia es posposaran fins al 12 de maig els exàmens escrits i al juny els orals.

o Baviera posposa les proves fins el 20 de maig. 

o A Berlín les proves s’han posposat al 12 de maig i es faran amb condicions molt més estrictes: es mantindrà la distància 

d’almenys 1,5 metres i només podran examinar-se deu estudiants per aula.

o Slesvig-Holstein farà les proves d’Abitur a partir del 21 d’abril i altres exàmens de final d’etapa a partir de l’11 de maig. 

o L’estat federat de Hessen està duent a terme actualment els exàmens d’Abitur però amb unes condicions higièniques 

molt més estrictes: Els centres educatius han reduït la quantitat d’estudiants que conformen els grups que s’examinen i 

han mantingut grans distàncies entre els estudiants durant la prova.

o Els estats federats es plantegen, a més, establir una convocatòria extraordinària abans de final de curs, en cas que no tots 

els estudiants s’hagin pogut examinar a temps.

• Actualment no hi ha cap protocol oficial d’actuació. La cancellera Angela Merkel s’ha reunit amb els ministres d’Educació dels 

diferents estats federats per coordinar unes mesures bàsiques de protecció,. Però, s’ha de remarcar que la decisió resta en 

mans dels governs dels estats federats.

• La data oficial de retorn a les classes és el 20 d’abril a tota Alemanya. Baviera i Baden-Württemberg es plantegen ajornar-la, 

però no hi ha cap decisió oficial encara. Encara no s’ha decidit si el retorn serà presencial o online. Les universitats, però, faran 

totes les seves classes on-line fins al juny.

ALEMANYA



Font: Generalitat de Catalunya. Regierung von Katalonien. Vertretung in Deutschland. Nota interna 09/04/2020 

Data                 Mesures confinament

09/04/2020 Mesures en l’àmbit educatiu (continuació)

• Actualment s’han suspès gran part dels programes internacionals d’estudiants i cursos d’estiu per a estudiants internacionals

(cursos d’idiomes, cursos d’estiu, etc.). També s’han suspès els programes de beques internacionals per estudiar a Alemanya. 

• Els exàmens d’accés a professorat queden ajornats sine die, però es faran abans de les vacances d’estiu 2020.

15/04/2020 • Es prohibeixen tots els gran esdeveniments fins el 31 d’agost. 

• Els partits de futbol de la Bundesliga es faran sense públic.

• Les escoles reobriran parcialment a partir del 4 de maig.

• El govern federal recomana fer servir màscares a botigues, espais tancats i transport públic.

• El ministeri d’Interior vol estendre els controls de fronteres 20 dies més.

ALEMANYA



Font: Generalitat de Catalunya. Regierung von Katalonien. Vertretung in Deutschland. Nota interna 09/04/2020

Data                         Altres mesures

08/04/2020 • S’ha creat un pont aeri entre Alemanya i Xina (Xangai) pel transport d’equips de protecció. Gràcies a aquesta connexió es 
pot enviar un avió de passatgers de Lufthansa amb 25 tones de mercaderies a Xangai diàriament. Hi haurà, a més, altres 
opcions de transport per mitjà del ministeri de Defensa. Aquesta mesures han de servir per poder reaccionar de manera 
flexible als fluxos de mercaderies.

22/04/2020 • L’Hospital Pediàtric Universitari de Heidelberg farà un estudi sobre la immunitat en nens menors de 10 anys, seguint un 
estudi islandès que va detectar que cap dels 13.000 nens menors de 10 anys estudiats estaven infectats de Covid-19.

ALEMANYA
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S/ Cas d’estudi: Àustria,

accions de contenció i mitigació pel 

SARS-CoV2

27 d’Abril de 2020 



Font: Generalitat de Catalunya. Regierung von Katalonien. Vertretung in Mitteleuropa. 02/04/2020 i 10/04/2020.

Data                         Mesures sanitàries

15/03/2020 • Es posa en marxa en zones muntanyoses el coronavirus-test des del cotxe (drive-in).

20/03/2020 • El govern austríac prolonga les mesures ja implementades fins el 13 d’Abril. 

27/03/2020 • Es llança la app “Stop corona” per a que els usuaris notifiquin els seus contactes. Si una de les persones presenta 
símptomes, als seus contactes se’ls hi notificarà 

30/03/2020 • Es comença una campanya de tests aleatoris per determinar el nombre real de contagis. També es planteja aplicar altres 
proves per verificar si la persona presenta anticossos i conèixer si està immunitzada.

31/03/2020 • El govern preveu que els hospitals, les instal·lacions d’infermeria i l’atenció sanitària fallin en les properes setmanes, ja 
que els professionals sanitaris estaran malalts o en quarantena. Per aquest motiu, es proclama el servei extraordinari a la 
comunitat. 

• El govern austríac i la Creu Roja impulsen la campanya “Cuida’t i cuida’m i així ens protegim” per conscienciar la població 
sobre la necessitat del confinament a domicili. 

• Viena amplia per 3 mesos el “paquet hivernal” per a persones sense llar perquè no estiguin al carrer i no contribueixin als 
nous contagis.

01/04/2020 • Viena introdueix una mesura obligatòria per utilitzar mascaretes en espais confinats, amb la perspectiva d’estendre 
aquesta mesura a tots els llocs on transita gent. 

02/04/2020 • Àustria prohibeix l’entrada al país als sol·licitats d’asil. 

06/04/2020 • S’obliga a utilitzar mascaretes (o bé cobrir el nas i la boca amb una bufanda) als supermercats i drogueries que tinguin una 
superfície de 400m2 o més.

ÀUSTRIA

23/04/2020: Hi ha a Àustria 14.963 casos positius, 11.694 persones curades i 522 morts.



Font: Generalitat de Catalunya. Regierung von Katalonien. Vertretung in Mitteleuropa. 02/04/2020 i 16/04/2020.

Data Mesures sanitàries

16/04/2020 • El govern austríac comença un nou estudi el dia 16.04.2020 per determinar quants casos no denunciats de coronavirus hi ha 
a Àustria, ja que això permetrà veure com s'expandeix la malaltia.

• Els metges austríacs alerten dels danys col·laterals sanitaris, ja que la pandèmia de coronavirus ajorna les cites mèdiques i
també els tractaments no urgents

• El departament de sanitat austríaca preveu que hi haurà proves d’anticossos per determinar quantes persones a Àustria ja 
són immunes al coronavirus

• El govern austríac preveu un pla de mitigació de crisi per ajudar a les dones

ÀUSTRIA



Data Mesures de confinament

10/03/2020 (amb 
vigència fins l’abril)

 Restricció de moviment ciutadans procedents Itàlia

 Retorn ciutadans Austríacs que estiguin a Itàlia (dues setmanes d’aïllament).

 Tancament de centres universitaris i formació professional.

 Cancel·lació esdeveniments: Aire lliure si >500  persones i espais tancats si >100 persones.

 Cancel·lació de comunicació aèria i tren amb Itàlia.

 Restricció visites a malalts ingressats a centres hospitalaris i residències gent gran.

 Tancament de centres culturals (biblioteques i museus).

11/03/2020
(font premsa)

 Suspensió de les classes a totes les escoles fins després de setmana santa. 

 Tancament total pels alumnes majors de 14 anys a partir del 16 de Març.

 Tancament de botigues, a excepció d’aquelles destinades a l’alimentació, farmàcies, gasolineres, tabacs, etc., a 

partir del 16 de Març. 

 Possibilitat d’atendre els menors que no es puguin quedar a casa amb els pares. 

 Es destaca que els menors no estiguin en contacte amb els avis.

Font: https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen.html

ÀUSTRIA

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen.html


Data Mesures de confinament

12/03/2020 a 

03/04/2020

 Limitació trànsit terrestre entre Àustria i Itàlia pels passos fronterers controlats.

 La regulació sobre l’aterratge de vols procedents de zones de risc SARS-CoV-2 s’amplia: Itàlia, Xina, Iran, Corea del 

Sud. 

 Es permet el trànsit sense escala sempre i quant la sortida estigui garantida.

 Suspensió del trànsit ferroviari des d’Itàlia (excepte tràfic de càrrega, i trens sense parada comercial a Àustria).

15/03/2020  Es demana a la població reduir la vida social, evitant el contacte físic entre néts i avis.

 S’activa en zones muntanyoses el coronavirus-test per “drive-in” (des del cotxe).

 Algunes zones del Tirol quedaran sota quarantena: Ischgl, Galtür, St. Anton am Arlberg.

 Es reitera fermament la recomanació per teletreballar. 

 Es mobilitzarà tota aquella gent que ha prestat servei civil en els últims 5 anys. 

 Els ciutadans hongaresos transfronterers podran entrar a Àustria per treballar, sempre i quan no estiguin en 

quarantena i el seu domicili no es trobi a una distància superior als 50 km. 

 Es prohibeix l’entrada al país a persones provinguin de Gran Bretanya, Holanda, la Ucraïna i Rússia. 

16/03/2020  Tancament de comerços excepte: alimentació, farmàcies, gasolineres i estancs.

 Els vols entre França, Espanya i Suïssa, deixaran d’operar. 

17/03/2020  El sector de la restauració queda completament tancat.

 Es cancel·len els vols amb Països Baixos, Regne Unit, Rússia i Ucraïna.

Font: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VIENA/es/Noticias/Paginas/Articulos/20200225NOT_1.aspx i 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen.html

ÀUSTRIA

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VIENA/es/Noticias/Paginas/Articulos/20200225NOT_1.aspx
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen.html


Data Mesures de confinament

27/03/2020  Al Land Vorarlberg es vol començat a produir el desinfectant fent servir el Schnapps davant de la manca general 

dels desinfectants. 

 Hi ha noves mesures sobre entrada al país amb avió (quarantena de 14 dies obligatòria, entre altres). 

 Àustria introdueix home-office obligatori per a tothom (a excepció aquelles persones que no ho puguin exercir la 

seva feina des de casa). 

 Només hi ha 4 raons per sortir al carrer: indispensable activitat laboral, indispensable adquisició d’aliments, per 

ajudar/atendre altres persones o a la comunitat, moure’s a l’aire lliure individualment o amb les persones que es 

conviu i mantenint una distància d’un metre a totes les altres persones.

10/04/2020  No hi haurà classes normals a les escoles fins a la meitat de maig.

 Les classes universitàries hauran de ser totalment digitals fins a finals d'aquest semestre (30/06/2020).

 A Viena es permetrà recollir el menjar dels restaurants (per empreses de transport) i portar-lo a casa.

 La ciutat de Viena adopta mesures pels mercats. Augmentaran les distancies entre les paradetes i els venedors els 

equiparan amb megàfons.

 Es prohibeix l’entrada i la navegació al lloc Neusiedler See (província de Burgerland).

 Els ciutadans hongaresos transfronterers podran tornar a entrar a Àustria per treballar, sempre i quan no estiguin 

en quarantena i el seu domicili no sigui a una distància superior a 50 km.

 S’imposa de facto la prohibició d’entrada als sol·licitants d’asil.

16/04/2020  Excepcions d’entrada: es pot entrar el país per motius familiars especials (visites de membres de la família en cas 

de malaltia o els seus propis fills com a part de les obligacions de cura), una visita a la seva parella de vida o 

motius convincents per a la cura d’animals amb una “auto-declaració” en lloc d’un certificat mèdic com 

anteriorment

Fonts: https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges Coronavirus-(2019-nCov).html -

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/nachrichten-der-bundesregierung/ 2020/bundesregierung-und-rotes-kreuz-starten-neue-infokampagnezu-

coronavirus.html MORE TRAVEL INFORMATION: https://www.bmeia.gv.at/en/ 

Generalitat de Catalunya. Regierung von Katalonien. Vertretung in Mitteleuropa. 16/04/2020.

ÀUSTRIA



23

S/ Cas d’estudi: França,

accions de contenció i mitigació pel 

SARS-CoV2

27 d’Abril de 2020 



Data              Mesures sanitàries (diagnòstic entre d’altres)

28/03/2020 • La capacitat de les proves ràpides de PCR augmentarà a 30.000 tests per dia a l’Abril, 60.000 al Maig i 100.000 al Juny. 
• Els bombers de Marsella proven un sistema de detecció de SARS-CoV-2 en el medi ambient. Han adaptat un laboratori mòbil per 

mesurar la presència d’ARN viral en superfícies i filtres d’aire.

02/04/2020 • Sistema nacional de suport psicològic per a la població general a través d’un número de telèfon gratuït. 

10/04/2020 • En una entrevista concedida a Le Monde, el Ministre de Solidaritat i Salut, Olivier Véran, i el Secretari d'Estat encarregat de la 
tecnologia digital, Cédric O, expliquen que estan estudiant la possibilitat de desenvolupar una aplicació per als telèfons intel·ligents
destinada a "limitar la propagació del virus mitjançant la identificació dels canals de transmissió".

• El principi seria senzill: l'aplicació s'instal·la voluntàriament; quan dues persones es creuen durant un cert període de temps, i a una
distància pròxima, el telèfon mòbil d'una persona registra les referències de l'altra en el seu historial. Si es produeix un cas positiu, 
es notifica automàticament als qui hagin estat en contacte amb aquesta persona.

• El Ministre de Sanitat, Olivier Véran, anuncia el llançament d'una "àmplia operació de detecció" del coronavirus en aquestes
institucions. L'objectiu és "fer proves a tots els residents i a tot el personal des de l'aparició del primer cas confirmat (...) dins de la 
institució“.

• S’autoritzen els laboratoris veterinaris, en particular, a realitzar proves, com es fa en altres països. Una mesura destinada a
• reforçar el control dels cuidadors i en les llars d'ancians.

• Es realitzen diàriament 12.000 proves de detecció nasal (per PCR), i per a finals d'abril serà possible segons fons oficials 50.000 
proves diàries.

• L'ús de màscares podria generalitzar-se, sobretot en vista del futur desconfinament de la població francesa.

FRANÇA

Font: Generalitat de Catalunya. Delegació del govern a França. Afectació del COVID-19. 10/04/2020.

22/04/2020: Hi ha a França 119.151 casos positius i 21.340 morts.



FRANÇA

Data Mesures de confinament

12/03/2020  Tancament de guarderies i escoles.

13/03/2020  Prohibició de concentracions de més de 100 persones.

14/03/2020  Tancament de bars, cafès, restaurants, cinemes i tots els serveis públics no essencials (a excepció de les 

botigues d'aliments, farmàcies, bancs, estancs i gasolineres).

 Limitació dels viatges que no siguin necessaris. Preferència pels mitjans de transport propis.

 Eleccions municipals es mantenen en la primera volta.

15/03/2020  L’estat pagarà la desocupació parcial sol·licitada per les més de 3600 empreses penalitzades.

 Creació d'un fons de solidaritat, reservat a les PIME sense efectiu.

 Activació del Teletreball per part de les empreses.

 Suport de personal a les empeses vitals per a l'economia (personal d'altres empreses, estudiants amb 

experiència provada per l'empresa, etc.).

 Vigilància dels preus i la disponibilitat dels productes en els punts de distribució per part del Ministeri 

d'Economia i Finances.

 Priorització dels sectors per al subministrament d'aigua i energia: granges, indústries de processament 

d'aliments, fabricadors de productes industrials i transportistes. 

17/03/2020  Només s’autoritzen les sortides de la gent (amb certificat autoreportat) per anar a la feina, anar a comprar 

productes bàsics, anar al metge, a tenir cura de criatures i persones dependents i fer exercici prop de casa).

Font: Delegació del Govern a França i https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19 ; act 10/04/2020 



FRANÇA

Data Mesures confinament

22/03/2020 El Parlament declara l’estat ‘d’emergència sanitària’ durant dos mesos. El primer ministre pot per decret:

• Restringir o prohibir la circulació de persones i vehicles

• Prohibir a les persones que surtin de casa seva (amb algunes excepcions). Limitar o prohibir reunions i trobades

• Ordenar mesures de quarantena i col·locació i manteniment en aïllament de als afectats

• Ordenar el tancament temporal d’establiments de recepció de públic (amb algunes excepcions)

• Requisar béns i serveis necessaris per combatre el desastre sanitari

• Prendre mesures de control temporal sobre els preus d’alguns productes

• Prendre qualsevol mesura que permeti proporcionar als pacients medicaments adequats

• Prendre per decret mesures reglamentàries per restringir llibertat de premsa

Mesures econòmiques:

• 45.000 milions d’euros de finançament per a empreses (dos mil milions d’euros adreçats als autònoms)

• Garanties bancàries per donar suport a les empreses (300.000 milions d’euros)

Altre mesures

• Celebracions religioses ‘sense reunió’

• Suspensió d’activitats i visites als centres penitenciaris i modificació de certes normes relatives a les penes de 

presó

• Permisos de residència ampliats a 6 mesos pels estrangers legals

• Adaptació pel que fa a l’obertura o ampliació de prestacions certs col·lectius vulnerables

• Les autoritast locals es poden apartar de la norma de control dels comptes públics que limita l’augment de les 

seves despeses de funcionament al 1,2% anual. 

Font: Delegació del Govern a França i https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19  



FRANÇA

Data Mesures de confinament

25/03/2020  El ministre de Treball ha anunciat el desbloqueig de 18 milions d'euros per a la contractació d'estudiants 

d'infermeria a la regió de Île-de-France.

26/03/2020  L'extensió del confinament general, que originalment havia de durar dues setmanes, es decidirà "en els pròxims 

dies", segons la portaveu Sibeth Ndiaye. El Consell Científic considera a data de 24/03/2020 "essencial" 

prorrogar-lo per sis setmanes a partir de la data del seu llançament (10/03/2020). La seva opinió no constitueix 

necessàriament la decisió del govern.

 Més de 225.000 denuncies han estat emeses pels organismes policials per l'incompliment de les mesures de 

contenció des de la seva aplicació.

 El Ministre de Relacions Exteriors francès Jean-Yves Le Drian va declarar el divendres que 30.000 francesos (de 

un total de 100.000 ja repatriats) seguien encallats a l'estranger degut a l'epidèmia de coronavirus i preveu que 

tornin en "quatre, cinc dies".

 Un sistema d'alerta per a les dones víctimes de violència masclista es posarà en marxa en les farmàcies, en 

aquest període de confinament, va anunciar el dijous a la nit Christophe Castaner.

6/04/2020  Es disposa d'un certificat digital de desplaçament, a més del Sistema de paper ja establert per a justificar les 

sortides malgrat les mesures de contenció. Concretament, el formulari pot descarregar-se en format PDF, amb

un telèfon intel·ligent, per a presentar-lo a la policia mitjançant un codi QR. En ell apareix el nom, cognom, data 

de naixement, adreça i hora data i hora de sortida, i cinc caselles per marcar la categoria de sortides

autoritzades.

Font: Delegació del Govern a França, act 10/04/2020



FRANÇA

Data Mesures de confinament

08/04/2020 • Es prohibeixen totes les activitats esportives individuals en la capital entre les 10 a. m. i les 7 p. m.
• Es prohibeix per decret municipal "asseure's durant més de dos minuts" en els seus bancs.
• Es restringeix "la llibertat de moviment, d'anar i venir i de comerç en tot l'arxipèlag per al cap de setmana de 

Pasqua.
• S’obliga als habitants de més de deu anys a cobrir-se el nas i la cara abans de sortir.
• Es prohibeix l’accés a les platges de tot l'arc mediterrani .
• S’introdueixen tocs de queda a diversos municipis francesos.
• La gran majoria dels mercats oberts tenen menys de deu comerciants i estan situats en ciutats de grandària

mitjana o en petits pobles, però també en algunes capitals regionals com Lilla, Rennes, Clarmont o Grenoble.

10/04/2020 • Es reforcen els controls a la costa, autopistes i a les zones de massís de tot el país pel cap de setmana de 
Pasqua.

16/04/2020 • Emmanuel Macron va anunciar el dilluns a la tarda l'extensió del confinament fins a l'11 de maig. Les 
guarderies, escoles, col·legis i instituts es reobriran "gradualment" a partir d'aquesta data, però en l'educació 
superior, les classes no es reprendran "físicament abans de l'estiu".

• Divuit milions de persones en situació de risc hauran de romandre confinades fins i tot després de la 
flexibilització de la contenció prevista per a l'11 de maig

• Es poden endurir les mesures en cas d'una relaxació
• Certificat digital de desplaçament per smartphones, a més del sistema de paper ja establert per a justificar les 

sortides malgrat les mesures de contenció
• En àmbit laboral el govern ha decretat que el teletreball és la regla obligatòria per a tots els llocs que ho

permetin.
• Els festivals i altres esdeveniments que reuneixen grans multituds, no podran celebrar-se "abans de mitjan 

juliol".

Font: Delegació del Govern a França, act 16/04/2020



FRANÇA

Data Mesures sanitàries

19/03/2020  l’empresa BioMérieux és un dels últims a oferir dues proves de diagnòstic, per a hospitals i laboratoris de 

recerca. Aquest últim, que encara no ha obtingut l'autorització europea, ha estat objecte d'una dispensa per 

part de la Agència Nacional per a la Seguretat dels Medicaments i Productes Sanitaris des del 19 de març.

22/03/2020 • En cada sortida s’ha d’omplir un formulari que acrediti motiu de desplaçament

• S’han decretat tocs de queda a diverses ciutats i municipis

26/03/2020  Un sistema d'alerta per a les dones víctimes de violència masclista es posarà en marxa en les farmàcies, en 

aquest període de confinament, va anunciar el dijous a la nit Christophe Castaner.

16/04/2020 • Un "estat d'emergència sanitària" entra en vigor el dimarts 17 de març a França per un període inicial de dos 

mesos.

• El govern està considerant la possibilitat d'utilitzar el "rastreig" de telèfons mòbils per a lluitar contra l'epidèmia i 

preparar-se per a una desconfinament gradual.

• Sembla que hi haurà "la multiplicació dels centres de detecció" a partir de l'11 de maig per a les persones amb 

símptomes

• Les proves anomenades "serològiques" (mitjançant el mesurament d'anticossos en la sang) formen part de 

l'estratègia de detecció planejada pel govern.

• Objectiu d'augmentar a 200.000 proves (PCR) per setmana a la fi d'abril.

• L'11 de maig és també la data límit en la qual el Cap d'Estat considera que serà possible que totes les persones 

que presentin símptomes se sotmetin a proves i, en cas que el diagnòstic de SARS-CoV-2 sigui positiu, es posin 

en quarantena i siguin objecte de seguiment per part d'un metge

Font: Delegació del Govern a França, act 10/04/2020



FRANÇA

Data Mesures sanitàries

16/04/2020 • S’està estudiant la possibilitat de desenvolupar una aplicació per als telèfons intel·ligents destinada a "limitar la 

propagació del virus mitjançant la identificació dels canals de transmissió".

• Autortació dels laboratoris veterinaris, en particular, a realitzar proves, com es fa en altres països. Una mesura 

destinada a reforçar el control dels cuidadors i en les llars d'ancians

• A partir de l'11 de maig, "l'Estat haurà de permetre a cada francès aconseguir una màscara per al públic en 

general"

20/04/2020 • El govern espera poder realitzar 500.000 proves de PCR per setmana a partir de l'11 de maig (en comparació amb 

les 150.000 actuals). Però com ha indicat el Ministre de Salut, només les persones simptomàtiques i les persones 

que han estat en "contacte" amb malalts seran sotmeses a proves després del desconfinament, justificant 

aquesta mesura pel fet que si una persona asimptomàtica és sotmesa a proves el dilluns, no hi ha indicis que 

aquesta persona no es contaminarà el dimarts. "Cap país del món fa proves a totes les persones

asimptomàtiques", també va dir Olivier Véran.

23/04/2020 • Un estudi realitzat per un equip de l'hospital Pitié-Salpêtrière (AP-HP) va mostrar que la taxa de fumadors entre 

els pacients infectats era del voltant del 5%. Els assajos clínics començaran aviat.

Font: Delegació del Govern a França, act 23/04/2020



FRANÇA

Data Altres mesures

16/04/2020 • Examens de la selectivitat" serien validats en avaluació continuada

• Validesa ampliada en sis mesos per als permisos de residència per a estrangers legals

• Un sistema nacional de suport psicològic per al públic en general està disponible per a les persones que el 

necessiten

• Programa de cupons per valor de 15 milions d'euros per a 60.000 persones sense llar.

• Un sistema d'alerta per a les dones víctimes de violència masclista es posarà en marxa a les farmàcies

Font: Delegació del Govern a França, act 16/04/2020
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S/ Cas d’estudi: Itàlia,

accions de contenció i mitigació pel 

SARS-CoV2

27 d’Abril de 2020



ITÀLIA

Data Mesures sanitàries (diagnòstic entre d’altres)

15/03/2020  Possibilitat d’autoritzar màscares no sanitàries per als ciutadans (treballadors no sanitaris).

 Possibilitat de reconversió d’estructures per a la producció de mascaretes.

19/03/2020  Creació grup de treball de metges d’arreu d’Itàlia per poder enviar-los als territoris amb major problemes de 

salut.

27/03/2020  El sistema sanitari regional del Lazio ha posat a disposició 2.000 llits d’hospital i 450 llits UCI, d’aquests últims 

superant les previsions a nivell nacional d’un augment del 50%. 

 La Creu Roja Italiana ha activat un servei especial de teleassistència psicològica dedicat al personal sanitari que 

està lluitant contra l’emergència Covid-19. 

31/03/2020  L’exèrcit italià assumeix tasques de seguretat pública, reforçant controls per complir el confinament i la 

prohibició de desplaçaments. 

01/04/2020  Es prolonguen les mesures de confinament fins el 13 d’Abril. 

Font: Delegació del Govern a Itàlia i Gover d’Itàlia:  http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968

Font: Generalitat de Catalunya. Delegazione in Italia. Report COVID-19, 02/04/2020.

21/04/2020: Hi ha a Itàlia 107.709 casos positius, 51.600 persones curades i 24,648 morts.



ITÀLIA

Data Mesures sanitàries (diagnòstic entre d’altres)

02/04/2020  S’allarguen totes les mesures per combatre la propagació de SARS-CoV-2 fins el 13 d’Abril. 

 Convocatòria de 7 milions d’euros per a projectes de recerca a 12 mesos. L’objectiu dels projectes ha de ser 

l’adquisició ràpida de coneixement sobre possibles mesures clíniques i de salut pública que es puguin utilitzar de 

manera immediata per millorar la salut dels pacients i aturar la propagació del coronavirus. 

 App alertaLOM és una aplicació de mòbil per recollir informació sobre el grau d’infecció de la població de 

Llombardia. En una segona fase, no s’exclou l’activació de la traçabilitat per la fase del desconfinament.

 App de files virtuals es comencen a utilitzar per diferents administracions locals i regionals de diverses ciutats 

italianes. Aquesta app permet l’assignació de números de fila sense necessitat de presència física mitjançant una 

aplicació de mòbil gratuïta. 

06/04/2020  A la Llombardia s’obliga a les persones que surten de casa (sempre per raons d’urgència, com anar a treballar o 

comprar) a portar màscares. A partir d’avui es repartiran 3,5 milions de màscares. 

 La Toscana està a punt de llançar una mesura similar tan aviat com es distribuiran 10 milions de màscares de 

forma gratuïta (3 per cap).

07/04/2020  A Nàpols van arribar edificis prefabricats. Es va iniciar la instal·lació d’un Centre Covid de 72 llits.

 Al Veneto, una ordenança regional estableix l'obligació d'utilitzar màscares i guants en transport públic i taxis.

 A Roma, des d’avui, hi ha termoescàners en funcionament per mesurar la temperatura corporal dels viatgers que 

arriben a l’estació de Termini. La mesura també hauria de tractar-se en altres estacions ferroviàries de la capital.

08/04/2020  A la regió del Trentino Alto Adige ha entrat en vigor l’obligació de tapar-se nas i boca quan es surt de casa o es 

realitza alguna de les activitats consentides per les normes per prevenir el contagi.

09/04/2020  120 llits, dels quals 30 destinats a la teràpia intensiva o subintensiva, es prepararan en les pròximes dues 

setmanes al Policlínic Militar Celio de Roma, que es convertirà en el centre de referència anti covid-19 de la Itàlia 

central. Una estructura amb capacitat de recuperació i cura que serà successivament incrementada fins a 150 

places, 50 de les quals per a teràpia intensiva o subintensiva.

Font: Generalitat de Catalunya. Delegazione in Italia. 

Report COVID-19, 06-09/04/2020.



ITÀLIA

Data Mesures confinament

14/03/2020  Suspensió de tots els trens nocturns.

15/03/2020  Suspensió de totes les connexions amb Sardenya (només queda actiu el transport de mercaderies per vaixell i 

connexió aèria de casos excepcionals).

 Celebracions litúrgiques de la Setmana Santa sense presència física.

 L’ Angelus i l’audiència del Papa s’emetran per streaming fins al 12 d’abril.

 Suport econòmic de 10 milions d'euros als 220 centres de Càritas diocesans per ajudes a famílies i persones 

amb dificultats i 500.000€ al Banc d'Aliments per a estructures de beneficència.

20/03/2020  Prohibició accés a parcs, viles, zones de jocs i jardins públics; es pot fer activitats de forma individual prop de

casa

 Prohibició d’anar a cases diferents a la principal (incloses segones residències). Mesures a iniciar el 21 de març 

i vigents fins al 25 de març del 2020.

22/03/2020  Es prohibeix a totes les persones físiques desplaçar-se (amb transport públics o privats) en un municipi diferent 

del que es troben, excepte el provat necessitats laborals, d’urgència absoluta o per motius de salut.

 Tancament d’activitats de producció no essencials o estratègiques. Les disposicions tenen efecte des de la data 

del 23 de març de 2020 i són vigents fins al 3 d'abril de 2020. S’amplien mesures decretades anteriorment fins 

el 3 d’abril.

Font: Generalitat de Catalunya. Delegazione in Italia. Report COVID-19, 02/04/2020.



ITÀLIA

Data Mesures confinament

07/04/2020  El Consell de Ministres ha aprovat un decret llei per al final del curs escolar, l'examen estatal i l'inici de l'any 

vinent.

 En quant a l'examen d’Estat, tots els estudiants seran admesos;

 Si no fos possible tornar a l’escola abans del 18 de maig, els estudiants seran avaluats electrònicament. 

08/04/2020  No es reprendrà l’any escolar

09/04/2020  El president de les Regió Sicília ha aprovat una ordenança que prohibeix travessar l’Estret de Messina fins al 13 

d’abril, a excepció de les forces de l’ordre, els operadors sanitaris, els treballadors desplaçats, així com altres 

persones per motius de gravitat i urgència. La mesura s’ha adoptat per evitar desplaçaments durant el període 

de Pasqua.

Font: Delegació del Govern a Itàlia i Gover d’Itàlia:  http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968

Font: Generalitat de Catalunya. Delegazione in Italia. Report COVID-19 07-09/04/2020.



ITÀLIA

Data Mesures confinament

16/04/2020 • Creació d’un grup d’experts que col·laboraran al costat del govern per posar apunt el pla per al món de 

l’educació, tant per superar l’emergència de COVID-19 com per reprendre les activitats al setembre.

• Agència de crèdit d’exportació italiana (Sace) ha transmès als bancs el procediment per sol·licitar la garantia 

Sace al finançament de les empreses i tota la informació útil en la gestió de les sol·licituds, des de la sol·licitud 

fins al desemborsament del finançament garantit per l'Estat a Sace fins a un import màxim de 200 mil milions 

d'euros dels quals almenys 30 aniran destinats a les Pimes. Es preveuen quatre "passos", desenvolupat per 

l'empresa en col·laboració amb l'Associació Bancària Italiana:

1) la presentació de la sol·licitud de finançament a l’institut finançador de part de l’assistit;

2) enviar la sol·licitud de garantia a Sace per part del prestador;

3) el resultat de la sol·licitud de garantia Sace;

4) desemborsament del préstec.

Font: Delegació del Govern a Itàlia i Gover d’Itàlia:  http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968

http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968


ITÀLIA

Data Mesures confinament

16/04/2020  La Llombardia llança un pla per a la reobertura de les activitats de producció (el governador Fontana va 

especificar que es tracta d'activitats "ordinàries", sense especificar res més , perquè les activitats de producció 

són responsabilitat del govern nacional) a partir del 4 de maig. El criteri adoptat ha estat anomenat el de les 

4D:

 Distància (un metre de seguretat entre les persones),

 Dispositius (és a dir, màscara obligatòria per a tothom),

 Digitalització (obligació de treball intel·ligent per a les activitats que la puguin preveure)

 Diagnòstic (a partir del 21 d'abril començarà proves serològiques gràcies a estudis en col·laboració amb 

l’hospital San Matteo de Pavia).

La sol·licitud es va formalitzar al Govern juntament amb un pla per reobrir oficines i empreses i, posteriorment, 

escoles i universitats.

Font: Generalitat de Catalunya. Delegazione in Italia. Report COVID-19, 16/04/2020.

Data Mesures sanitàries

16/04/2020 • El Ministeri de Salut ha desenvolupat una estratègia de cinc punts per controlar l'epidèmia de coronavirus. Es 

tractaria de : 

1. Enquesta sobre seroprevalença (nombre de persones positives sobre 100.000. Test basat en la recerca 

d’anticossos en la sang); ajudarà a comprendre el nivell de propagació del virus al país per planificar els 

propers passos. Ja s’ha publicat la licitació de proves serològiques. 

2. Enfortiment de la xarxa territorial. 

3. Creació d’hospitals Covid dedicats a la malaltia. 

4. Utilització d’una aplicació d'assistència i seguiment remot (ja aprovada, Immuni). 

5. Manteniment de mesures de distanciament social i protecció individual 



ITÀLIA

Data Mesures sanitàries

21/04/2020 • S'han llançat dues convocatòries per enviar personal a les zones més afectades per la pandèmia. Una servirà 

per complementar el grup de treball (task force) mèdic ja existent. La segona està destinada a 500 treballadors 

sociosanitaris per ser enviats a residències sanitàries assistencials (Rsa) (llars d’avis) i per a discapacitats (Rsd) i 

a altres 1.000 a les presons. Per a tots els treballadors està previst pagar les despeses de viatge, àpats, 

allotjament i una prima per a cada jornada laboral. 

Font: Generalitat de Catalunya. Delegazione in Italia. Report COVID-19, 21/04/2020.
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S/ Cas d’estudi: Portugal,

accions de contenció i mitigació pel SARS-

CoV2

27 d’Abril de 2020



PORTUGAL

Data Mesures generals

13/03/2020  Règim excepcional en matèria de recursos humans, que contempla:

- Suspensió dels límits de treball extraordinari

- Simplificació de contractació de treballadors

- Mobilitat de treballadors

- Contractació de metges jubilats sense subjecció als límits d’edat

 Suport financer per treballadors i empreses que quedi reduïda la seva activitat.

 Pròrroga de terminis de pagaments d’impostos i altres obligacions declaratives.

 Mesures d’acceleració de pagaments a les empreses per l’administració pública.

14/03/2020  Control de les fronteres terrestres amb Espanya (forces militars a diversos punts)

16/03/2020  El trànsit aeri i ferroviari entre Portugal i Espanya està suspès des de la nit del 16 de març fins al 15 d’abril.

 Suspès el transit aeri amb Itàlia fins al 7 d’abril.

18/03/2020  Declaració de l’estat d'emergència a tot el país, a partir del dimecres 18/03/2020 a les 24:00 GMT amb una 

durada de 15 dies prorrogables i que habilita el Govern de la «suspensió parcial» de drets i llibertats per 

protegir la població i atendre la crisi.

02/04/2020 • El Ministeri del Mar ha aprovat línies de suport valorades en 2,7 milions d’euros, en la seva majoria provinents 
de fons europeu, destinades específicament a operacions per a l’adopció de mesures de prevenció i detecció 
del contagi pel nou coronavirus en l’exercici de les activitats del sector de la pesca

• Les forces militars distribueixen àpats als sensesostre de Lisboa
• Pròrroga dels terminis de les inspeccions als automòbils
• Reforç de 50 milions d’euros als acords de cooperació amb el sector social que gestiona residències o centre 

de dies, així com una línia de finançament de 160 milions

Font: Delegació del Govern a Portugal i prmsa, act 10/04/2020e

22/04/2020: Hi ha a Portugal 22.353 casos positius i 820 morts.



PORTUGAL

Data Mesures generals

02/04/2020 • Contractació de més de 100 professionals per donar suport a les escoles en la seva adaptació a l’ensenyament 
a distància

• Línia de suport d’emergència per a artistes i entitats culturals en situació de vulnerabilitat i sense cap suport 
financer pel valor d’1 milió d’euros

• La companyia aèria TAP efectua vols de repatriament de portuguesos a l’exterior
10/04/2020 • L’any lectiu als centres d’ensenyament es podrà prolongar fins al 26 de juny.

• Els alumnes de l’ensenyament bàsic (fins als 14/15 anys) seguiran tot el tercer trimestre del curs a distància. 
Comptaran amb un suport educatiu complementari a través d’un canal de l’estació pública, disponible a la 
TDT i per satèl·lit.

• L’aplicació made in Portugal permet la planificació de recursos humans i físics com a resposta a la pandèmia
covid-19 i ara és una eina utilitzada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Va ser desenvolupat per
l'Associació Portuguesa d'Administradors de l'Hospital i la companyia Glintt. Es tracta d’una eina gràfica,
basada en Excel, que ha de ser utilitzada per “experts majors en planificació de l’assistència sanitària i
responsables polítics.

23/04/2020 • Prop de 400 reclusos ja gaudeixen d'un permís administratiu extraordinari, amb una durada de 45 dies i estan
obligats a romandre a casa seva. A més dels aproximadament 1100 que s’han beneficiat d’indults, uns 1.500
presos ja han sortit de la presó des de la promulgació (dia 11A) de la llei aprovada per afrontar el perill que el
nou coronavirus entrés al sistema penitenciari.

Font: Delegació del Govern a Portugal i premsa, act 10/04/2020



PORTUGAL

Data Mesures confinament

13/03/2020  Declaració de l’estat d’alerta a tot el país.

 Forces de seguretat i protecció civil en estat de preparació d’emergències.

 Creació d’una reserva nacional d’equipaments de protecció individual per a l’emergència mèdica, destinats 

a cossos de bombers.

 Règim de prevenció per a professionals del sector de la salut directament involucrats. 

 Adquisició de serveis per part d’òrgans, organismes, serveis i entitats del Ministeri de Salut.

 Suspensió de totes les activitats escolars i durant el període de dues setmanes.

 Suspensió de visites als centres residencials en tot el territori nacional.

 Reducció de la capacitat màxima a 1/3 de restaurants i bars.

 Tancament de discoteques.

 Limitació de l’aforament en centres comercials, supermercats, gimnasos i serveis d’atenció al públic.

 Prohibició del desembarcament de passatgers de creuers.

 Suspensió de terminis, justificació de faltes i pròrroga de diligències en l’àmbit judicial.

Font: Delegació del Govern a Portugal



PORTUGAL

Data Mesures confinament

24/03/2020  Confinament obligatori a persones infectades i/o en quarantena

 Crida al deure de la resta de ciutadans a quedar-se a casa, a excepció de motiu laboral, assistència familiar, 

sortida breu amb nens i passejos d’animals de companyia 

 Tancament de totes les activitats comercials a excepció de supermercats, gasolineres, farmàcies i bancs 

 Restaurants i bars oberts tan sols per emportar o entregues a casa 

 Els establiments oberts han de complir les normes d’higiene i desinfestació

 Teletreball obligatori sempre que sigui possible

 Serveis públics reduïts als essencials

 Disminució de la capacitat permesa als transports públics

 La companyia aèria TAP podria ser obligada pel govern a efectuar vols de retorn de portuguesos a l’exterior

 El trànsit aeri i ferroviari entre Portugal i Espanya està suspès des de la nit del 16 de març fins al 15 d’abril. 

A nivell terrestre, s’han restablert les fronteres amb Espanya excepte en nou punts controlats on es permet 

el transport de mercaderies i dels treballadors transfronterers

02/04/2020 • El govern portuguès allarga l’estat d’emergència a tot el país durant 15 dies més. 

• Entre el 9 d’abril i el 13 d’abril, totes les fronteres i aeroports estaran tancades (tret els vols de càrrega).

• Entre el 9 d’abril i el 13 d’abril, tots els viatges domèstics (sense permís) estan prohibits, tret dins del municipi 

on es resideix o per anar a la feina. 

• Es demana a tots els ciutadans que limitin la seva circulació per tot el país a viatges que es considerin 

essencials. Per a aquelles persones en grups “d’alt risc”, inclosos els majors de 70 anys, el Govern recomana 

l’aïllament profilàctic.

Font: Delegació del Govern a Portugal i premsa

L’ambaixada i consolat nord-americà a Portugal



PORTUGAL

Data Mesures confinament

02/04/2020 • Els cossos de seguretat utilitzen drones que capten imatges sense so per controlar fronteres i confinaments 
geogràfics

• S’han confinat alguns municipis, com Ovar (al nord del país)
• Qualsevol persona que torni al país, ha de complir 14 dies de quarantena a casa
• Escoles, universitats, equipaments culturals, esportius i d’oci tancats
• Els fills dels professionals sanitaris, de seguretat, bombers, forces armades, treballadors de serveis públic 

essencials i altres serveis essencials tenen garantit l’accés a l’escola
• En els enterraments d’una persona morta per la COVID-19, ningú pot assistir als funerals, tampoc els 

membres de la família. En els altres casos, tan sols pot assistir la família directa i la cerimònia només pot 
durar 10 minuts

16/04/2020 • El Consell de Ministres ha decidit prorrogar fins a la mitjanit del 14 de maig el control a les fronteres entre 
Portugal i Espanya. Suspès trànsit aeri amb Itàlia. Es permet el pas a transport de mercaderies i treballadors 
transfronterers. La resolució del consell de ministres determina també la suspensió de tots els vols entre 
ambdós estats, amb l’excepció dels mitjans aeris de combat als incendis forestals.

• El president de la República va decretar un nou estat d’excepció fins al 2 de maig. 

23/04/2020 • S’ha renovat la suspensió del trànsit aeri amb Itàlia fins al 6 de maig.

Font: Delegació del Govern a Portugal i premsa



PORTUGAL

Data Mesures sanitàries (diagnòstic entre d’altres)

23/03/2020  El govern ha contractat nous professionals (en contractarà fins a 450) per reforçar el servei públic sanitari

 En les principals ciutats, com Lisboa i Porto, i en altres focus de la pandèmia s’han habilitat centres de 

detecció del Covid-19

 S’ha reforçat la línia d’atenció telefònica SNS24

 Els hospitals privats poden quedar al servei del Ministeri de Salut, quan aquest ho indiqui

 Quarantena obligatòria a les persones que entrin al país i actes de solidaritat: totes aquelles persones que 

entrin al Portugal, siguin o no oriünds de país lusità, tindran l'obligació de guardar 14 dies de quarantena.

24/03/2020  Reforç de 50 milions d’euros als acords de cooperació amb el sector social que gestiona residències o 

centre de dies, així com una línia de finançament de 160 milions

 Contractació de més de 100 professionals per donar suport a les escoles en la seva adaptació a 

l’ensenyament a distància

 Línia de suport d’emergència per a artistes i entitats culturals en situació de vulnerabilitat i sense cap 

suport financer pel valor d’1 milió d’euros

Font: Delegació del Govern a Portugal i premsa



PORTUGAL

Data Mesures sanitàries (diagnòstic entre d’altres)

27/03/2020  Més de 1.500 usuaris i treballadors de residències de Porto faran testos 

 En la fase de mitigació (des del 26 de març), es generalitza la realització de testos a totes aquelles persones 

que presentin algun dels símptomes, prioritzant aquells que tenen símptomes greus, recent nascuts, 

embarassades i personal sanitari

 La fase de mitigació també inclou els hospitals privats en la detecció de nous casos

 En les principals ciutats, com Lisboa i Porto, i en altres focus de la pandèmia s’han habilitat centres de 

detecció del Covid-19

 S’ha reforçat la línia d’atenció telefònica SNS24

 Construcció d’hospital de campanya a Lisboa amb 500 llits només per a casos lleus

 Amb la fase de mitigació en marxa, les unitats de salut s’encarreguen d’analitzar el risc per a l’aplicació de 

noves mesures col·lectives, ho proposen a l’autoritat de salut nacional i després es fan arribar a la ministra 

de Salut i altres ministres implicats 

02/04/2020 • L’Hospital de la Creu Roja realitza testos innovadors. A més del test de detecció de la COVID-19, en fan dos 
més de “triatge” que determinen el risc de la malaltia en el pacient i permet identificar situacions de risc

• Realització general de testos a totes les residències del país des del 30 de març
• L’Institut de Medicina Molecular de la Universitat de Lisboa ha desenvolupat un test de detecció del Covid-19 

que s’ha començat a utilitzar el 30 de març. En la fase inicial, se’n fabriquen 400 per dia
• L’Ajuntament d’Oleiros fa un rastreig a llarg escala a la seva població, començant per aquells que no hi 

resideixen habitualment i, a continuació, els usuaris de les residències
• En la fase de mitigació (des del 26 de març), es generalitza la realització de testos a totes aquelles persones 

que presentin algun dels símptomes, prioritzant aquells que tenen símptomes greus, recent nascuts, 
embarassades i personal sanitari.

https://covid19.min-saude.pt/

https://covid19.min-saude.pt/


PORTUGAL

Data Mesures sanitàries (diagnòstic entre d’altres)

02/04/2020 • Construccions d’hospitals de campanya a Lisboa (500 llits) i Porto (300 llits)
• El govern portuguès ha regularitzat tots aquells immigrants que estaven pendents del tràmit per garantir el 

dret d’accés als serveis de salut a tots els ciutadans
• L’Hospital de Santa Maria (Lisboa) ha inaugurat dissabte 28 de març un servei d’urgència exclusiu per a 

malalts de Covid-19 o sospitosos
• Els hospitals privats passen a tractar també pacients de Covid-19
• Els casos amb símptomes lleus són acompanyats a casa per les unitats de salut
• Els casos greus es dirigeixen a les urgències hospitalàries des del servei telefònic SNS24 i els més crítics són 

internats
• Adquisició de més de 10 milions de dòlars de material mèdic, on s’inclouen 500 respiradors adquirits a la Xina
• Reobertura de l’hospital militar d’infecciologia ubicat a la zona d’Ajuda (Lisboa)

09/04/2020 • El govern ha contractat nous professionals mèdics (uns 1.400) per reforçar el servei públic sanitari

https://covid19.min-saude.pt/

https://covid19.min-saude.pt/


PORTUGAL

Data Mesures sanitàries (diagnòstic entre d’altres)

16/04/2020 • La Direcció General de Salut recomana l’ús generalitzat de mascaretes no quirúrgiques en espais tancats i amb
concentració de persones

• Confinament obligatori a persones infectades i/o en quarantena
• Crida al deure de la resta de ciutadans a quedar-se a casa, a excepció de motiu laboral, assistència familiar, 

sortida breu amb nens i passejos d’animals de companyia
• El govern està contractant nous professionals mèdics (uns 1.400 segons les dades del 9 d’abril) per reforçar el 

servei públic sanitari
• Tots els pacients de la COVID-19 estan exempts del pagament de les taxes moderadors de Salut
• Amb la fase de mitigació en marxa, les unitats de salut s’encarreguen d’analitzar el risc per a l’aplicació de 

noves mesures col·lectives, ho proposen a l’autoritat de salut nacional i després es fan arribar a la ministra de 
Salut i altres ministres implicats 

https://covid19.min-saude.pt/

https://covid19.min-saude.pt/
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REGNE UNIT

País Nombre de casos i morts 

Regne Unit Regne Unit: 138.078 positius i 18.738 morts

Anglaterra 102.221 casos (no informa morts)

Escòcia 9.409 casos i 1.120 morts. 

Gal·les 8.358 casos i 641 morts

Irlanda del Nord 3.016 casos i 263 morts. 

Gibraltar 133 casos i cap mort. 

Font: Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda  23/04/2020

El portal de Sky News inclou un mapa interactiu amb el nombre de casos per cada regió del Regne Unit

https://news.sky.com/story/coronavirus-uk-tracker-how-many-cases-are-in-your-area-updated-daily-11956258


REGNE UNIT

Data Mesures generals

19/03/2020 • El govern anuncia que proposarà legislació per garantir que aquells llogaters que no puguin complir amb 
els pagaments lloguer degut a l’impacte del coronavirus no puguin ser desallotjats del seu habitatge 
durant un màxim de tres mesos. 

• El Ministeri de Defensa (MoD) afegirà 10.000 soldats més a la unitat de contingència civil de l’exercit 
britànic per poder garantir l’ordre públic en cas que el cos de policia i la NHS es vegin incapaços de fer-ho 
en les properes setmanes.

LONDRES: Transport for London (TfL) anuncia que tancarà una dotzena d’estacions de metro fins a nou avís. La 
mesura s’imposarà per frenar el contagi del virus a la capital britànica, on actualment es troben un terç dels 
casos del país. El Govern també ha demanat als habitants de la ciutat que no utilitzin la xarxa de transport 
públic si no són treballadors del sector clau o per emergències.

20/03/2020 • El tancament de bars, pubs, i restaurants a Londres. Boris Johnson també ha demanat el tancament 
immediat i tant aviat com sigui possible de discoteques, cinemes, gimnasos, spas, centres esportius, 
museus i galeries d’art de la capital. La policia podria retirar la llicència a aquells que no vulguin complir 
amb les indicacions del govern per forçar-ne el tancament.

• Les escoles i centres educatius diversos del Regne Unit tanquen fins a proper avís per evitar l’expansió del 
coronavirus. Es posposaran doncs els exàmens i les diverses proves previstes.

23/03/2020 • Els operadors de tren començaran a reduir gradualment els seus serveis. Tot i que Boris Johnson va deixar 
clar que cancel·lar el transport no entrava dins els seus plans per aturar la transmissió del coronavirus, 
hauria arribat a un acord amb la indústria per reflectir la caiguda del nombre de passatgers en el nombre 
de trens. 

24/03/2020 • Les visites a les presons han quedat suspeses fins a nou avís. 

30/03/2020 • L’ITV de cotxes, furgonetes i motocicletes quedarà suspesa durant un període de sis mesos per tal de 
garantir que els tallers i es saturin i només atenguin emergències.

Font: Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/18/coronavirus-law-to-ban-uk-landlords-from-evicting-tenants
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REGNE UNIT

Data Mesures generals

02/04/2020 • Les dues principals organitzacions benèfiques per la reforma penitenciària demanen que s’alliberi més presos, 
davant la notícia de l’augment de casos entre els presos. Fins ara, el govern ha alliberat algunes dones 
embarassades i mares amb els seus nadons. Les organitzacions demanen l’alliberament també de les persones 
vulnerables a nivell mèdic i aquelles amb un risc de perillositat baix. 

• S’insta a totes les autoritats locals a trobar refugi per totes les persones sensesostre.
• El visat dels treballadors de la salut serà renovat automàticament per un any. A aquells treballadors de primera 

línia del sistema de salut públic britànic (NHS) a qui caduqui el visat abans de l’1 d’octubre del 2020, se’ls renovarà 
automàticament perquè puguin centrar-se en combatre el coronavirus. La nova mesura afectarà uns 2.800 
immigrants treballant a l’NHS i es farà extensiu a les seves famílies.

• La policia rebrà noves directrius per evitar tàctiques controvertides i que s’extralimitin en les seves funcions a 
l’hora de garantir el confinament dels ciutadans.

• British Airways segueix els passos d’Easy Jet i suspèn tots els vols a/des de Gatwick.
• Dominic Raab anuncia un acord amb les companyies aèries pel retorn dels ciutadans britànics al Regne Unit. 

L’acord beneficiarà aquelles zones en què els vols comercials ja no siguin una opció. El govern proveirà el suport 
pels vols charter i destinarà 75 milions de GBP per mantenir els costs assequibles pels viatgers que els hagin 
d’agafar. 

• Les persones vulnerables, on s’hi inclouen la gent gran i les persones amb necessitats mèdiques, seran prioritàries 
en aquest programa i, en segon lloc, es prioritzaran els vols en aquells països on hi hagi un nombre elevat de 
britànics intentant tornar a casa.

• Raab també destaca la millora en el servei d’atenció gràcies a l’increment del centre de trucades que permet 
atendre a més ràpidament a les persones que intenten posar-s’hi en contacte. 

LONDRES: Uns 300 membres del cos de bombers de Londres s’uniran a treballar amb el personal d’ambulàncies per 
millorar la resposta d’emergència mentre duri el coronavirus. 
La policia metropolitana de Londres demana als agents jubilats de fa menys de cinc anys que tornin a la feina per 
reforçar el cos de policia davant la pandèmia.

Font: Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda
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REGNE UNIT

Data Mesures generals

02/04/2020 • Per últim, ha deixat clar que aquest és un treball en equip que requereix la cooperació d’altres governs, amb qui 
està en contacte per mirar de que no es tanquin els aeroports i es permetin vols de retorn dels ciutadans 
britànics, així com amb les companyies aèries amb qui ja s’ha arribat a aquest acord. De moment les companyies 
signatàries inclouen: British Airways, Virgin, EasyJet, Jet2, però no es descarta que s’hi sumin altres companyies 
més endavant. 

• El Govern ha llançat un nou servei informatiu sobre Covid-19 via Whatsapp. Enviant un missatge al 07860064422 
l’usuari passa a formar part d’aquest canal informatiu.

• La terminal Nord de Gatwick tancarà durant, com a mínim, un mes.
• El Govern britànic donarà accés al cens als supermercats per a que es pugui prioritzar la compra i entrega de 

menjar per a aquelles persones més vulnerables o en risc.
• El Govern britànic desaconsella les mudances de llar que no siguin essencials per intentar frenar el contagi del 

virus, i els bancs ja han començat a disminuir el nombre d’hipoteques que s’atorguen.   
• A partir de l’1 d’abril, el Parlament britànic tancarà i aturarà l’activitat durant com a mínim 4 setmanes.
• L’aeroport London City Airport, a l’est de Londres, suspèn tots els vols i posa les seves instal·lacions a disposició de 

l’emergència mèdica.
• A partir del 26/03/2020, l’aparcament als hospitals d’Anglaterra serà gratuït pel personal mèdic i professionals de 

la salut.
• El govern britànic està considerant posar en llibertat els presos de les presons a Anglaterra i Gal·les per minimitzar 

l’impacte del coronavirus.
• El ministre d’Exteriors, Dominic Raab, ha demanat als britànics que siguin a l’estranger “que tornin ara que encara 

hi ha opcions” i avisa que cada vegada “serà més complicat”.

Font: Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda
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Data Mesures generals

02/04/2020 • El Govern ha anunciat també que si el primer ministre es posés malalt, seria Raab l’encarregat de 
substituir-lo.

• Les principals cadenes de supermercats, Tesco, Sainsbury’s i Asda prohibeixen que un sol consumidor 
comprin més de 2 unitats del mateix producte  i d’altres com Iceland han establert un horari prioritari per 
a la gent gran i per a treballadors prioritaris, com ara els professionals de la salut.

16/04/2020 • El Govern allarga les restriccions i mesures de confinament fins el 7 de maig.

Font: Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda



REGNE UNIT

Data Mesures confinament

15/03/2020 Recomanació de no viatjar a Espanya si no és imprescindible. 
Recomanacions del Govern britànic:
• Tots aquells que tinguin tos persistent i febre de 38 graus o més s’han de quedar a casa durant, com a 

mínim 7 dies. 
• Als ciutadans que creguin que poden estar infectats pel Covid-19 no han d’anar als centres 

assistencials per evitar el col·lapse sanitari. 
• Als ciutadans que visquin al Regne Unit se’ls recomana que s’informin a través del web de l’NHS
• Als residents d’Escòcia, Irlanda del Nord i Gal·les, se’ls recomana que truquin al telèfon 

d'emergències

20/03/2020 • El servei nacional de salut britànic demana a “desenes de milers” de professionals mèdics jubilats que tornin a 
treballar per ajudar a combatre el virus. D’altra banda, els estudiants de medicina d’últim any de carrera es 
llicenciaran més aviat del compte per poder sumar esforços.

23/03/2020 Noves mesures del Govern del Regne Unit:
• Tancament de totes les botigues no essencials.
• Prohibició de tots els esdeveniments socials.
• Les persones només seran autoritzades a abandonar casa seva per comprar coses essencials, fer exercici i 

treballar.
• Mantenir distància de 2 metres entre persones. 
• Prohibició de reunions públiques de més de dues persones.
• Només poden obrir les escoles per fills de treballadors essencials. 
• La policia tindrà els poders per multar persones que no compleixin les normes.
• Tancament de parcs públic

Font: Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda



REGNE UNIT

Data Mesures sanitàries

23/03/2020 • Ministre de Salut demana a 7.563 professionals mèdics retirats que es reincoporin a la feina.
• Es demana a aquells que tinguin símptomes de Covid19 que no vagin a cap centre sanitari, farmàcia 

o hospital i que es quedin a casa durant un mínim de 7 dies (self-isolation). Si durant aquest període 
o després del 7 dies els símptomes empitjoren o no es poden sostenir els símptomes a casa, 
s’aconsella trucar al telèfon d’atenció del coronavirus 111. 

• Tots aquells familiars que visquin amb una o més persones amb símptomes reconeguts com a 
símptomes del Covid-19, hauran de restar a casa durant un mínim de 14 dies. S’aconsella que totes 
aquelles persones de més de 70 anys restin a casa durant un període de 12 setmanes.

• A l’abril podrien començar els assajos per provar una nova vacuna pel Covid-19. Els testos en animals 
començaran la setmana que ve.

• NHS posposarà totes les operacions no urgents a partir del 15 d’abril per tal d’alliberar 30.000 llits.
• Formació específica per aquells metges d’altres especialitats per tal que puguin tractar aquelles 

persones que desenvolupin severament el Covid-19.
• NHS incrementa 20.000 personal mèdic, 8.000 llits i 1.200 respiradors artificials després d’un acord 

amb el sector privat.
• L’NHS demana fabricar més sistemes de ventilació pels hospitals a qualsevol productor, de qualsevol 

tipus d’empresa, incloent-hi les indústries automobilístiques i enginyers militars.
• el primer ministre britànic anuncia el confinament de la població per un període inicial de tres setmanes. 

Només es podrà sortir al carrer per comprar menjar, medicaments o altres subministres de primera 
necessitat, anar al metge, fer esport un cop al dia, o anar a la feina però només en casos que això sigui 
estrictament necessari. 

Font: Nota. Delegació del Govern al Regne Unit. 24/03/2020



REGNE UNIT

Data Mesures sanitàries

23/03/2020 • Boris Johnson també ha anunciat que imposa el tancament de botigues que no venen materials de primera 
necessitat, així com també els parcs infantils, biblioteques, esglésies, i hotels. Els parcs de zona verda, però, 
romandran oberts per a que la gent pugui seguir fent esport. El primer ministre ha advertit que la policia té els 
poders i la autorització per fer complir el confinament.

• El ministre de Comunitats Robert Jenrick anuncia que l’NHS es posarà en contacte amb fins a 1.5 milions de 
persones que el govern ha identificat com a “vulnerables” per a instar que aquestes romanguin a casa fins a un 
màxim de 12 setmanes. Els vulnerables inclouen persones d’edat avançada o gent amb patologies prèvies. Per 
a aquelles persones de major risc que visquin soles o no tinguin cap familiar a prop, les autoritats locals 
distribuiran menjar, medicines i altres subministres de primera necessitat. 

24/03/2020 • Hotels i oficines es convertiran en espais per acollir persones sense llar durant la crisi del coronavirus. 
• L’NHS es posarà en contacte amb fins a 1.5 milions de persones que el govern ha identificat com a 

“vulnerables” per a instar que aquestes romanguin a casa fins a un màxim de 12 setmanes.

Font: Nota. Delegació del Govern al Regne Unit. 24/03/2020



REGNE UNIT

Data Mesures sanitàries

02/04/2020 • Matt Hancock, ministre de Sanitat, presenta la seva estratègia de 5 pilars per augmentar el nombre de tests. 
Destaca que l’objectiu últim és aconseguir que tothom que necessiti fer-se el test, pugui fer-se’l, però a mesura 
que s’incrementi la capacitat per fer tests, es testarà en el següent ordre: pacients que ho necessitin, personal 
crític del sistema de salut i les seves famílies, la resta de personal del sistema de salut, treballadors clau durant 
la crisi, i finalment els membres de la comunitat. Els 5 punts de l’estratègia – també elaborats seguint l’ordre 
d’objectius – és el següent:

1. Tests a partir de mostres als laboratoris de salut pública d’Anglaterra (Public Health England - PHE) i als 
hospitals del sistema de salut, per tal que els pacients puguin saber si tenen el virus i els hospitals puguin 
fer el tractament necessari. Espera que aquesta primera mesura aporti 25.000 tests diaris a finals d’abril. 

2. Creació d’una nova xarxa d’instal·lacions capacitades per testar, gràcies a l’associació comercial amb 
universitats, centres de recerca i altres empreses com Boots. Inicialment aquesta xarxa serà d’ús exclusiu 
pels tests dels treballadors de la salut de primera línia i les seves famílies. 

3. Prova sanguínia, per poder saber si una persona ha passat el coronavirus i és immune. Potencialment 
aquest test podria arribar a fer-se a casa. S’està treballant amb 90 empreses que han ofert els seus tests i 
se n’està avaluant l’efectivitat. 

4. Vigilància, per tenir controlada quina part de la població ja ha passat el virus gràcies al test d’anticossos i 
controlat per Public Health England. 

5. Creació d’una indústria de diagnòstic “a escala”, tenint en compte tota la informació recollida gràcies al 
punt 4. 

• Amb tot, Matt Hancock espera que aquesta estratègia permeti fer 100.000 tests diaris a finals d’abril (entre tots 
els tipus de tests esmentats). 

Font: Nota. Delegació del Govern al Regne Unit. 24/03/2020
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Data Mesures sanitàries

02/04/2020 • El ministre de Salut també destaca que els problemes que hi ha amb els equips de protecció individual no 
és la manca del material, sinó la distribució del mateix. Deixa clar que l’NHS té prou material i que per 
solucionar el problema i fer-los arribar a tothom qui els necessiti s’ha habilitat la unitat de logística de 
l’exercit. 

• El ministre de Sanitat també anuncia que s’han habilitat 300 milions de GBP per les farmàcies i ha liquidat 
13.400 milions de GBP del deute de l’NHS, per canalitzar els esforços a la resposta al coronavirus.  

• La ministra d’interior Priti Patel proposa que les farmàcies puguin distribuir alguns medicaments sense 
prescripció mèdica, com a mesura per alleujar la feina al sistema de salut públic. De moment ha demanat 
consell al Consell Assessor pertinent que es pronunciï sobre els riscs que podria comportar la mesura i el 
consell ha d’anunciar el seu veredicte abans de divendres. 

• El personal mèdic es pot apropar a algun dels espais que s’han habilitat al sud d’Anglaterra per recollir 
mostres pels test de coronavirus des del cotxe. Malgrat tot, el govern segueix sense complir la seva 
promesa de fer 10.000 tests al dia. Aquest nous tests des del cotxe, han aixecat crítiques perquè en 
algunes localitzacions no admetien gent que no havia reservat hora. 

• El Col·legi de Metges ha elaborat i distribuït una nova guia ètica per als hospitals recordant als metges 
que no prioritzin pacients amb coronavirus per sobre d’altres amb malalties greus i altres mesures, com 
la necessitat de rebutjar tractar pacients amb coronavirus per aquells professionals de més de 70 anys. El 
seu president ha expressat la necessitat d’omplir la manca de claredat per part del govern. 

• El govern confirma que només 2.000 membres, dels 500.000 que treballen a primera línia del sistema de 
salut a Anglaterra, han estat testats per coronavirus fins ara i aixeca la seva prohibició de fer més del 15% 
dels testos. A partir d’ara, s’operarà a plena capacitat per testar i la idea és expandir també els tests a la 
població en general.  

Font: Nota. Delegació del Govern al Regne Unit. 24/03/2020
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02/04/2020 • El portaveu del govern britànic Michael Gove no ha anunciat noves mesures però ha assegurat que més 
personal del sistema de salut estan retornant a treballar a primera línia i que s’està incrementant el nombre de 
tests. També ha remarcat que la producció de ventiladors – que era baixa al país abans de l’expansió del 
coronavirus – ha augmentat després de la petició del govern. 

• Michael Gove anuncia que s’entregaran centenars de tests als treballadors de primera línia del sistema de salut
públic i s’anuncia que la setmana que ve encara augmentarà més el nombre de testats. La llista de prioritats 
començarà amb els treballadors de cures intensives o atenció crítica, i continuarà pels treballadors amb 
símptomes i els que viuen amb persones que presenten símptomes. 

• L’NHS ha reconfigurat el seu sistema per alliberar 30.000 llits i el Govern anuncia la creació de dos nous 
hospitals de campanya: un a Birmingham i un a Manchester. 

• També s’ha anunciat que s’obrirà un dipòsit de cadàvers temporal a l’aeroport de Birmingham. 
• Es destinarà £544 milions a combatre el Covid19. D’aquests:

• £210m per la recerca d’una vacuna a través del Coalition for Epidemic Preparedness Innovations
• £40m per desenvolupar tractaments assequibles, com ara desenvolupar antiretrovirals tan aviat com sigui 

possible
• £23m per tests ràpids

• £50m en una campanya conjunta amb Unilever sobre la importància de rentar-se les mans
• A banda de les ja anunciades:
• £71m en la recerca de vacunes i tests

• £150m destinats al Fons Monetari Internacional per reduir l’impacte del coronavirus en els països més 
vulnerables

Font: Nota. Delegació del Govern al Regne Unit. 24/03/2020
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02/04/2020 • L’NHS d’Anglaterra transferirà infermers d’altres parts del país a Londres per combatre la pandèmia a la 
capital.

• El Govern britànic obtindrà 30.000 respiradors en tres fases: es dissenyaran models nous amb l’ajuda 
d’empreses com Dyson, s’accelerarà la producció de models de ventiladors ja existents amb l’ajuda 
d’empreses com Airbus i Ford, i es té previst importar ventiladors d’altres països. 

• Unes 405.000 persones ja han respost les crides del govern que demanava 250.000 voluntaris per reforçar 
l’NHS davant la pandèmia.

• Creació d’un hospital de campanya dividit en dues grans unitats a la zona firal de London Excel que s’espera 
que pugui atendre 4.000 pacients.

• S’obrirà un nou centre dedicat a la diagnosi a Milton Keynes, prop de Londres, i s’ha comprat 3.5 milions de 
tests.

• També s’ha adquirit 7.5 milions “de peces protectores” com mascaretes i d’altres elements per protegir els 
professionals sanitaris.

• A l’abril podrien començar els assajos per provar una nova vacuna pel Covid-19. 
• Hotels i oficines del Regne Unit es convertiran en espais per acollir persones sense llar durant la crisi del 

coronavirus. Està previst que el primer ministre britànic anunciï oficialment la mesura a la compareixença 
d’avui.

• 20.000 personal mèdic, 8.000 llits i 1.200 respiradors artificials més per l’NHS després d’un acord amb el 
sector privat.

Font: Nota. Delegació del Govern al Regne Unit. 24/03/2020

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/26/nhs-to-move-nurses-to-london-to-help-with-coronavirus-tsunami
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/26/how-the-uk-plans-to-source-30000-ventilators-for-nhs-coronavirus
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/21/uk-hotels-homeless-shelters-coronavirus
https://news.sky.com/story/coronavirus-8-000-more-hospital-beds-and-20-000-extra-staff-join-covid-19-fight-11961532


REGNE UNIT

Data Mesures sanitàries

02/04/2020 • El Govern britànic avisa que l’NHS posposarà totes les operacions no urgents a partir del 15 d’abril per tal 
d’alliberar 30.000 llits i poder atendre malalts de coronavirus. Els serveis de salut han aturat les operacions no 
urgents i han implementat un programa de formació específic per aquells metges d’altres especialitats per tal 

que puguin tractar aquelles persones que desenvolupin severament el Covid-19.
• Es demana a aquells que tinguin símptomes de Covid19 que no vagin a cap centre sanitari, farmàcia o hospital i 

que es quedin a casa durant un mínim de 7 dies (self-isolation). Si durant aquest període o després del 7 dies 
els símptomes empitjoren o no es poden sostenir els símptomes a casa, s’aconsella trucar al telèfon d’atenció 
del coronavirus 111. Tots aquells familiars que visquin amb una o més persones amb símptomes reconeguts 
com a símptomes del Covid-19, hauran de restar a casa durant un mínim de 14 dies. S’aconsella que totes 
aquelles persones de més de 70 anys restin a casa durant un període de 12 setmanes.

• L’NHS demanarà fabricar més sistemes de ventilació pels hospitals a qualsevol productor, de qualsevol tipus 
d’empresa, incloent-hi les indústries automobilístiques i enginyers militars.

06/04/2020 • Els aspectes a tenir en compte en l’estratègia per decidir acabar el confinament al Regne Unit (segons el cap 
del departament mèdic):

- Els efectes directes pel que fa a les persones que morin per coronavirus.
- Els efectes indirectes de col·lapsar el sistema de salut i que no puguin atendre adequadament els pacients.
- Els efectes d’altres tipus d’assistència mèdica que s’estan posposant durant el brot de coronavirus
- Els efectes de salut a llarg termini de l’impacte socioeconòmic

• El personal mèdic es pot apropar a algun dels espais que s’han habilitat al sud d’Anglaterra per recollir mostres
pels test de coronavirus des del cotxe.

• L’NHS d’Anglaterra transferirà infermers d’altres parts del país a Londres per combatre la pandèmia a la capital.

Font: Nota. Delegació del Govern al Regne Unit. 14/04/2020

https://www.theguardian.com/politics/2020/mar/15/coronavirus-uk-manufacturers-urged-to-consider-switching-to-making-ventilators
https://www.thetimes.co.uk/article/medical-staff-turned-back-at-coronavirus-test-drive-throughs-t3n3f56jb
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/26/nhs-to-move-nurses-to-london-to-help-with-coronavirus-tsunami


REGNE UNIT

Data Mesures sanitàries

08/04/2020 • S’obre un segon hospital de campanya (nightingale) la ciutat de Birmingham el dia 10 d’abril.
• S’instal·larà un nou laboratori per fer tests a la Universitat de Cambridge, per poder arribar a l’objectiu 

de 100.000 proves diaries al que aspira el Govern.
• Encara no es podrà dur a terme el test massiu que havia de permetre acabar amb les mesures més

estrictes de confinament al Regne Unit. 
• El ministre de Salut Matt Hancock compareix per anunciar la creació de dos nous hospitals de campanya a 

Bristol, amb capacitat per 1.000 llits, i a Harrogate, amb capacitat per 500. Se sumen als ja anunciats de 
Birmingham, Manchester i Glasgow.

• El ministre de Sanitat presenta la seva estratègia per poder augmentar el nombre de tests. L’ordre de 
prioritat serà el següent: pacients que ho necessitin, personal crític del sistema de salut i les seves 
famílies, la resta de personal del sistema de salut, treballadors clau durant la crisi, i finalment els 
membres de la comunitat.

16/04/2020 • L’exercit britànic instal·larà i gestionarà centres de testos mòbils arreu del país per poder arribar a fer el 
test del covid19 a les comunitats més aïllades i/o vulnerables, i a les residències de gent gran.

• El govern menciona els factors necessaris abans d’aixecar les restriccions:
• Que hi ha prou espais als hospitals per afrontar els casos
• Una caiguda consistent en el nombre de morts per dia.
• La seguretat que les infeccions també decauen, de manera que es poden gestionar per part del sistema 

de salut.
• Tests i material de protecció disponibles.
• La seguretat que les noves mesures no portaran una segona onada d’infeccions.

Font: Nota. Delegació del Govern al Regne Unit. 16/04/2020



REGNE UNIT

Data Mesures sanitàries

16/04/2020 • El govern emplaça a les persones que tinguin emergències mèdiques (sobretot quan es tracta d’atacs de 
cor, derrames o altres situacions de vida o mort) truquin al 111 o vagin al metge. L’NHS sempre ha 
mantingut la capacitat per atendre emergències i segueix oferint el mateix servei de sempre en aquest 
aspecte. S’han vist obligats a fer aquest anunci ja que en una situació de pandèmia la gent té por o creuen 
que els hospitals no els podran atendre i es queda a casa, on poden arribar a perdre la vida.

• El govern està examinant la veracitat de la informació que recentment ha estat sortint a la premsa segons 
la qual les persones d’ascendència no blanca podrien estar més afectades pel virus. 

23/04/2020 • El ministre de Sanitat anuncia que des d’avui 23 d’abril, els caps dels treballadors essencials poden 
reservar tests pels seus empleats i que a partir de demà 24 d’abril, els treballadors essencials podran fer-
ho ells mateixos. Aquesta mesura cobreix també els familiars d’aquests treballadors i el procés per fer-ho 
serà gratuït. Recorda que hi ha més de 30 centres de tests a tot el Regne Unit. 

• El govern presenta una app per rastrejar el contacte de la població, però que el seguiment també es farà 
manualment i per aquest motiu es contractaran 18.000 persones (entre elles 3.000 clínics). 

Font: Nota. Delegació del Govern al Regne Unit. 16/04/2020; 23/0472020



REGNE UNIT—ESCÒCIA

Data Mesures generals

24/03/2020 • Els pàrquings dels hospitals seran gratuïts.

02/04/2020 • El govern escocès també valora deixar en llibertat a presos per evitar el contagi a les presons escoceses. 
Els presos que siguin a prop de complir la seva condemna seran alliberats la setmana que ve. També 
s’estan mirant altres opcions per altres presos com l’arrest domiciliari pel quan es necessitarien uns 
dispositius de seguiment. 

• També a Escòcia, el tancament del Registre va deixar moltes compra-ventes de cases aturades però 
finalment s’ha arribat a un acord per desencallar aquelles transaccions de venta de cases que estaven a 
punt de finalitzar.

Font: Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda

https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-52071852?intlink_from_url=https://www.bbc.co.uk/news/uk&link_location=live-reporting-story
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Data Mesures confinament

17/03/2020 • Doblar el nombre de llits disponibles a l’UCI
• Incrementar el nombre de llits d’hospital amb 3.000 més
• Les operacions quirúrgiques que no siguin urgents es suspendran 
• Cuidat urgent, com ara el tractament pel càncer, continuarà

Font: Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda



REGNE UNIT—ESCÒCIA

Data Mesures sanitàries i de Benestar Social

17/03/2020 • La ministra de sanitat escocesa Jeane Freeman anuncia canvis en la sanitat pública del país, com ara:
 Quadruplicar el nombre de llits disponibles a l’UCI
 Incrementar el nombre de llits d’hospital amb 3.000 més
 Les operacions quirúrgiques que no siguin urgents es suspendran 
 Cuidat urgent, com ara el tractament pel càncer, continuarà

02/04/2020 • Escòcia necessita incrementar el nombre de tests per tal que el personal mèdic en aïllament per haver presentat símptomes 
– encara que siguin lleus – pugui tornar a treballar en cas de no estar infectats pel Covid-19. Els tests s’han doblat des de fa
dues setmanes però la primera ministra Nicola Sturgeon reconeix que no hi ha manera d’ampliar la capacitat de la nit al dia. 
Tot i així, espera haver augmentat el nombre de tests diaris de 1.900 a 3.500 a finals d’abril. 

• Els científics escocesos “estan al capdavant de la recerca per trobar una vacuna contra el coronavirus”, diu el The National. 
El Roslin Institute de la Universitat d’Edimburg, liderat per Ken Baillie, està “recultant pacients d’arreu del Regne Unit per 
fer-los assaigs clínics”, ha explicat la resposanble de l’Oficina Mèdica Catherine Calderwood.

• El centre d’exposicions de Glasgow es convertirà en un hospital temporalment per atendre pacients infectats per 
coronavirus. La primera ministra ha anunciat que el nou hospital de campanya podria obrir les portes d’aquí dues setmanes, 
tot i que pot ser que finalment no s’acabi necessitant. 

• S’aturen els programes de detecció del càncer fins a nou avís, per tal de poder redistribuir personal sanitari a altres serveis 
per fer front al coronavirus. Aquest tipus de mesures també s’han aplicat a altres regions i, en aquest cas, afectarà als 
programes de detecció del càncer de mama, de cèrvix i colorectal.

• Els hospitals escocesos rebran material de Corea del Sud per intensificar els tests de coronavirus. El material arribarà la 
setmana que ve i permetrà testar centenars de persones més.  

23/04/2020 • El govern escocès publica el primer informe sobre el desconfinament de la població.
• Comencen els tests al laboratori “superlab” de Glasgow. 
• Científics de la Univeristat de Dundee, amb finançament de la farmacèutica Insmed, comencen el primer assaig d’un 

medicament en contra del covid-19 a Escòcia

Font: Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda

https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-51932090
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REGNE UNIT—GAL·LES

Font: Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda

Data Mesures generals

02/04/2020 • Multa de 60 GBP per a aquells que no compleixin les mesures de confinament.
• El govern britànic està considerant posar en llibertat els presos de les presons a Anglaterra i Gal·les per 

minimitzar l’impacte del coronavirus.

08/04/2020 • Indicacions als treballadors gal·lesos per mantenir 2 metres de separació entre ells.
• Es relaxen les normes d’assistència als funerals, que podran reunir a més gent sempre que es mantingui la 

distància de seguretat entre els assistents. 

Data Mesures sanitàries i de Benestar Social

02/04/2020 • El Principality Stadium, de futbol i de rugby, a la ciutat de Cardiff, es convertirà en un hospital de 
campanya quan sigui necessari. 

08/04/2020 • Plans per habilitar quatre centres de tests. De moment un d’aquest centres ja s’ha obert i s’espera que 
properament s’anunciïn les localitzacions dels propers. Els centres seran com els que ja es van obrir a 
Anglaterra, que permeten obtenir el test des del cotxe. 

23/04/2020 • L’Agència Reguladora de Medicines i Productes Sanitaris (MHRA en anglès) ha aprovat la producció d’un 
dispositiu CPAP (dispositiu d’oxigen utilitzat per l’apnea del son) que podria evitar l’ingrés de pacients a 
UCIs. 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-52056337
https://www.bbc.co.uk/news/uk-52029581
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-52184794?intlink_from_url=https://www.bbc.co.uk/news/uk&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-52184794?intlink_from_url=https://www.bbc.co.uk/news/uk&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-52200908?intlink_from_url=https://www.bbc.co.uk/news/uk&link_location=live-reporting-story
https://gov.wales/cpap-device-now-approved-mhra
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Font: Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda

Data Mesures econòmiques

17/03/2020 • El govern de Gal·les anuncia un pla de més de 200 milions de lliures per ajudar els petits negocis davant 
del brot de coronavirus. El govern del Regne Unit ja va prometre 835 milions a Gal·les la setmana 
passada.

08/04/2020 • Atenció infantil gratuïta pels fills de menys de 5 anys dels treballadors clau. Els ajuntaments podran 
utilitzar el finançament destinat als centres d’atenció infantil per tal que els pares que treballen en 
professions clau durant el coronavirus puguin accedir-hi de manera gratuïta.

https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-51916208?intlink_from_url=https://www.bbc.co.uk/news/uk&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-52182478


REGNE UNIT—IRLANDA DEL NORD

Data Mesures sanitàries

02/04/2020 • Els pacients de càncer d’Irlanda del Nord han estat advertits que el seu tractament es veurà afectat pel 
coronavirus. Alguns dels tractaments es veuran “sens dubte” retardats, segons ha anunciat un consultor 
d’oncologia Martin Eatock.

• S’obre un centre dedicat a la diagnosi del coronavirus a la ciutat de Derry.
• La base militar de County Down s’utilitzarà com a mortuori. 

08/04/2020 • Els pacients de càncer d’Irlanda del Nord han estat advertits que el seu tractament es veurà afectat pel
coronavirus. Alguns dels tractaments es veuran “sens dubte” retardats, segons ha anunciat un consultor 
d’oncologia Martin Eatock.

• S’obre un centre dedicat a la diagnosi del coronavirus a la ciutat de Derry.
• La base militar de County Down s’utilitzarà com a mortuori

23/04/2020 • La prova pilot d’un nou programa de seguiment de contactes començarà la setmana vinent.

Font: Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda

Data Mesures econòmiques

02/04/2020 • El govern d’Irlanda del Nord rebrà 912 milions de lliures addicionals del govern del Regne Unit per ajudar a 
combatre la crisi ocasionada pel Coronavirus. 

• S’han suprimit les quotes dels pàrquings i del transport públic pel personal sanitari clau per a la lluita contra 
el COVID-19. De manera similar a la resta del Regne Unit,  s’han aprovat mesures per ajudar a les empreses a 
seguir pagant el salaris dels treballadors i per assegurar els àpats d’aquells infants que disposen de beca 
menjador a l’escola. 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-52071679?intlink_from_url=https://www.bbc.co.uk/news/uk&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-foyle-west-52032189
https://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-52055727
https://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-52071679?intlink_from_url=https://www.bbc.co.uk/news/uk&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-foyle-west-52032189
https://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-52055727
https://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-52397772


REGNE UNIT—IRLANDA

Data Mesures generals

02/04/2020 • Activistes demanen que el govern irlandès alliberi més presos temporalment. Fins ara, se n’ha alliberat gairebé 
300, que se sumen als 300 aproximadament que ja estaven en llibertat temporal. 

• Estratègia per protegir les persones més vulnerables a Dublín. L’ajuntament ha creat un grup de debat que es 
reunirà per primera vegada dijous. L’objectiu és assegurar que els serveis per aquelles persones més 
necessitades – gent gran, infants en risc, famílies vulnerables i sensesostre – segueixin funcionant. Alguns 
d’aquests serveis inclouran l’entrega d’aliments i altres productes essencials, transport cap a centres essencials i 
grups de suport. 

• Les properes setmanes es podrien establir algunes restriccions per les persones que arribin a Irlanda. El primer 
ministre ha deixat clar que no te intenció de tancar les fronteres, però ha advertit que seguint les indicacions de 
les autoritats sanitàries es podria aplicar alguna mesura restrictiva addicional. 

• Es posa en marxa una nova pàgina web per posar els hospitals en contacte amb aquelles empreses que tinguin 
accés a material de protecció sanitari. La iniciativa ha estat liderada per acadèmics a NUI Galway i la Universitat 
de Limerick, i està oberta a tots els hospitals del món.

• El govern irlandès desaconsella viatjar a l’estranger si no és estrictament necessari fins el 29 de març. Això 
inclou la Gran Bretanya però no inclou Irlanda del Nord.

• Qualsevol persona que entri a Irlanda, inclosos els seus residents, hauran de restringir els seus moviments 
durant 14 dies. Fins i tot en aquells casos en que no presentin símptomes. 

• El Govern ordena tancar els 7.000 pubs que hi ha al país fins el 29 de març.

Font: Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda

23/04/2020: Hi ha a Irlanda 17.607 casos positius i 797 morts.

https://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/call-for-jails-to-release-more-prisoners-due-to-coronavirus-crisis-1.4219087
https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/coronavirus-strategy-introduced-to-protect-dublin-s-most-vulnerable-1.4216981
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/coronavirus-varadkar-says-restrictions-may-be-applied-on-people-travelling-into-ireland-1.4215991
https://www.rte.ie/news/business/2020/0325/1126397-website-launched-to-help-hospitals-source-equipment/
https://www.irishtimes.com/news/health/coronavirus-40-000-close-contacts-will-have-to-be-traced-by-end-of-week-1.4204603


Data Mesures generals

08/04/2020 • El Govern dona més competències a la policia per arrestar qui se salti les mesures de confinament i 
d’altres indicacions públiques per combatre la pandèmia.

• Memorandum of Understanding entre els departaments de salut d’Irlanda i d’Irlanda del Nord per 
reforçar la cooperació en la resposta a la pandèmia de COVID-19.

• Gairebé totes les visites suspeses a centres d’assistència i detenció de menors. 
• El servei ALONE, que ajuda a la gent gran que viu sola, ha llançat una nova línia d’ajuda i informació 

telefònica per resoldre dubtes sobre el Covid-19. Estarà operativa de dilluns a diumenge, de 8am a 8pm. 
0818 222 024.

Font: Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda
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https://www.gov.ie/en/press-release/31af90-ministers-for-health-agree-memorandum-of-understanding-between-irish/
https://www.irishtimes.com/news/health/coronavirus/coronavirus-nearly-all-visits-to-children-in-detention-suspended-1.4222188


Data Mesures confinament

13/03/2020 fins el 29 

de març (minim)
Tancament de les escoles i les institucions culturals.  

15/03/2020 Confinament persones majors de 70 anys durant 4 mesos.
• Prohibició d’actes a l’aire lliure si >500 persones.
• Prohibició esdeveniments a porta tancada si >100 persones. 
• Funcionament normal del transport públic i aeroports.
• Recomanació de seguir els consells del Health Service Executive (HSE) i el Health Protection Surveillance

Centre (HPSC). 
• Confinament a casa si es presenten símptomes o possibles contactes. Evitar saturar els centres 

hospitalaris.

19/03/2020 • S’aprova la legislació d’emergència que permetrà a les autoritats del país imposar el confinament de tota 
la població i detenir a aquells ciutadans que no practiquin l’auto-confinament.

Font: Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda
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Data Mesures sanitàries

02/04/2020 • Redistribució del personal públic a Irlanda. Els treballadors d’universitats seran destinats al servei de salut 
i cuidadors de nens amb necessitats especials seran redirigits als serveis de salut per infants o adults amb 
necessitats especials.

• Més de 400 persones han retornat a registrar-se com a professionals d’infermeria com a resposta a la 
crida del govern irlandès degut a la crisi causada pel coronavirus.

• S’ha anunciat que als professionals de la infermeria formats a la UE o al Regne Unit se’ls aixecarà la quota 
del registre professional sempre i quan encara estiguin registrats al seu país. 

• 16 milions d’euros de premi de la loteria nacional no reclamats es destinaran a les despeses sanitàries
derivades del brot de coronavirus. 

• L’equip nacional de salut pública d’emergència d’Irlanda (NPHET), recomana que les persones que es 
troben en residències de llarga estada, s’hi quedin, en la mesura del possible i sempre que no hi hagi 
algun motiu mèdic pel trasllat. L’anunci s’ha fet després que nombrosos centres mostressin la seva 
preocupació per la saturació. L’NPHET ha elaborat un document amb recomanacions que serà distribuït a 
les residències. 

• Les darreres mesures del Govern limiten l’assistència a funerals a 10 persones, “tant si la mort és per 
Covid-19 o no”.

• El govern irlandès ha arribat a un acord amb els hospitals privats per poder-los utilitzar mentre duri la crisi 
pel coronavirus. El primer ministre Leo Varadkar ha deixat clar que aquesta mesura no implica la 
nacionalització dels hospitals privats sinó un acord. Aquesta mesura hauria de proveir uns 2.000 llit en 19 
hospitals, 9 laboratoris, 47 llits en UCI i 194 ventiladors. Tots els pacients seran tractats com a pacients 
“públics” i els hospitals rebran un reemborsament pels cost de funcionament. 
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https://www.thetimes.co.uk/article/coronavirus-in-ireland-university-staff-sent-to-health-service-svrhk79zc
https://www.irishtimes.com/news/politics/coronavirus-more-than-400-nurses-restored-to-register-since-crisis-began-1.4217802
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https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/coronavirus-government-reaches-deal-with-private-hospitals-to-take-them-over-during-crisis-1.4215991


Data Mesures sanitàries

02/04/2020 • Aterra el vol d’Air Lingus procedent de Pequín carregat amb material de protecció per al personal mèdic i 
de primera línia. Durant la nit de diumenge s’ha  distribuït als diferents centres mèdics. Aquest és el 
primer de 10 vols programats entre Dublín i Pequín amb el mateix objectiu i forma part de la partida de 
208 milions d’euros destinada a aquest efecte.

• Divendres el primer ministre Leo Varadkar va anunciar noves mesures per aturar l’expansió del virus, 
ordenant el confinament de la població. A partir d’avui, els ciutadans irlandesos han de quedar-se a casa 
excepte:

• Treballadors essencials per anar i tornar de la feina
• Per comprar aliments
• Per motius mèdics
• Per cuidar d’infants o gent gran
• Per fer una mica d’exercici a 2km de casa com a màxim
• Per motius familiars “vitals”

• Aquest dissabte ha sortit el vol EI9018 d’Air Lingus des de Dublín amb destinació Pequín per a recollir 
material preventiu per al personal sanitari.

• Es prohibeix als acompanyants de les dones que es posin de part ser-hi presents com a precaució contra 
el Covid19.

Font: Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda

REGNE UNIT—IRLANDA



Data Mesures sanitàries

02/04/2020 • Es demana a aquells ciutadans amb símptomes que no vagin a cap centre sanitari, farmàcia o hospital i 
que es quedin a casa durant un mínim de 7 dies (self-isolation). Si durant aquest període o després del 7 
dies els símptomes empitjoren o no es poden sostenir els símptomes a casa, s’aconsella trucar al metge 
de capçalera. Tots aquells familiars que visquin amb una o més persones amb símptomes reconeguts 
com a símptomes del Covid-19, hauran de restar a casa durant un mínim de 14 dies. S’aconsella que 
totes aquelles persones de més de 70 anys restin a casa durant un període de 12 setmanes.

• El govern irlandès anuncia que les persones que es vulguin fer el test del coronavirus, hauran de 
presentar com a mínim dos símptomes coneguts, en comptes de només un.

• El parlament irlandès aprova la legislació d’emergència que permetrà a les autoritats del país imposar el 
confinament de tota la població i detenir a aquells ciutadans que no practiquin l’auto-confinament.

08/04/2020 • El ministre de Salut, Simon Harris, ha anunciat una iniciativa per als pacients que requereixen i tenen 
llicència per adquirir productes de cannabis medicial i aquests productes els seran distribuits 
directament a casa seva. 

• S’aconsella als hospitals que subministrin substàcies “d’emergència” a les persones amb addicions per 
evitar l’abstinència durant el confinament.

• Redistribució del personal públic a Irlanda. Els treballadors d’universitats seran destinats al servei de 
salut i cuidadors de nens amb necessitats especials seran redirigits als serveis de salut per infants o 
adults amb necessitats especials.

• L’equip nacional de salut pública d’emergència d’Irlanda (NPHET), recomana que les persones que es
troben en residències de llarga estada, s’hi quedin, en la mesura del possible i sempre que no hi hagi
algun motiu mèdic pel trasllat.

Font: Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda

REGNE UNIT—IRLANDA

https://www.irishtimes.com/news/health/coronavirus-people-seeking-testing-must-now-display-two-symptoms-rather-than-one-1.4211379
https://www.irishtimes.com/news/health/coronavirus-ireland-warned-tens-of-thousands-could-die-if-advice-is-ignored-1.4207362
https://www.gov.ie/en/press-release/4978d4-minister-for-health-to-assist-patients-access-their-medical-cannabis/
https://www.irishtimes.com/news/health/coronavirus/doctors-advised-to-give-emergency-drugs-to-addicts-to-stop-withdrawal-in-lockdown-1.4220129
https://www.thetimes.co.uk/article/coronavirus-in-ireland-university-staff-sent-to-health-service-svrhk79zc
https://www.irishtimes.com/news/health/coronavirus-crisis-team-recommends-people-in-residential-care-are-kept-in-homes-1.4218071


Data Mesures sanitàries

08/04/2020 • El govern irlandès ha arribat a un acord amb els hospitals privats per poder-los utilitzar mentre duri la crisi pel
coronavirus.

• Els ciutadans irlandesos han de quedar-se a casa excepte:
 Treballadors essencials per anar i tornar de la feina
 Per comprar aliments
 Per motius mèdics
 Per cuidar d’infants o gent gran
 Per fer una mica d’exercici a 2km de casa com a màxim
 Per motius familiars “vitals”

• Es demana a aquells ciutadans amb símptomes que no vagin a cap centre sanitari, farmàcia o hospital i que es 
quedin a casa durant un mínim de 7 dies (self-isolation). Si durant aquest període o després del 7 dies els
símptomes empitjoren o no es poden sostenir els símptomes a casa, s’aconsella trucar al metge de capçalera. 
Tots aquells familiars que visquin amb una o més persones amb símptomes reconeguts com a símptomes del 
Covid-19, hauran de restar a casa durant un mínim de 14 dies. S’aconsella que totes aquelles persones de més
de 70 anys restin a casa durant un període de 12 setmanes.

• El govern irlandès anuncia que les persones que es vulguin fer el test del coronavirus, hauran de presentar com
a mínim dos símptomes coneguts, en comptes de només un.

• El parlament irlandès aprova la legislació d’emergència que permetrà a les autoritats del país imposar el 
confinament de tota la població i detenir a aquells ciutadans que no practiquin l’auto-confinament.

Font: Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda

REGNE UNIT—IRLANDA

https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/coronavirus-government-reaches-deal-with-private-hospitals-to-take-them-over-during-crisis-1.4215991
https://www.irishtimes.com/news/health/coronavirus-people-seeking-testing-must-now-display-two-symptoms-rather-than-one-1.4211379
https://www.irishtimes.com/news/health/coronavirus-ireland-warned-tens-of-thousands-could-die-if-advice-is-ignored-1.4207362
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S/ Cas d’estudi: 

Europa Central (República Txeca, 

Eslovàquia i Hongria)

accions de contenció i mitigació pel 

SARS-CoV2

27 d’Abril de 2020



EUROPA CENTRAL: República Txeca

Data Mesures generals

23/03/2020 • Es tanca també la frontera per als treballadors transfronterers, que normalment treballen en el 
sector sanitari i gastronòmic, i aquest moviment del govern txec afectarà a uns 13000 treballadors 
txecs que treballen actualment a Àustria.

• El dia 26.03.2020 es permet la mobilitat del personal 

26/03/2020 • Es permet la mobilitat del personal sanitari txec cap a Àustria. 

02/04/2020 • La frontera amb Eslovàquia segueix tancada 
• A Txèquia, no hi poden entrar turistes o els txecs sortir a fer turisme a no ser que totes dues bandes 

tinguin un permís de residencia en un altre país. 
• Els turistes que estan atrapats a la republicà txeca poden marxar al seu país d’origen però no poden 

tornar durant l’estat d’excepció que viu el país. 

26/04/2020: Hi ha a la República Txeca 7.136 casos positius, 2.002 persones curades i 210 morts.



Data Mesures confinament

del 12/03/2020 fins 
3/04/2020

• L´equip de la Delegació a l’Europa Central farà teletreball.

13/03/2020 • La República Checa declara l’estat d’emergència per 30 dies. 
 Els restaurants, cafeteries i altres llocs d’hostaleria/restauració només podran obrir entre les 6 del matí i les 20 

hores.
 Prohibició d’activitats de restauració als centres comercials.
 Tancament de gimnasos, piscines i altres instal·lacions esportives, clubs, galeries i biblioteques.
 Prohibició d’espectacles.
 Permesos casaments amb un màxim de 30 assistents, i funerals amb un màxim de 100 persones.
 La prohibició no afecta el funcionament de comerços, transports públics o tribunals i altres administracions 

públiques.
 La prohibició de reunions no s’aplica a les empreses. 

15/03/2020 • Quarantena mínima de 14 dies per persones procedents de zones d’alt risc de contagi.
• Totes les persones que presenten els símptomes hauran de cooperar amb el personal sanitari. 

23/03/2020 • Les restriccions de moviment implementades el 13 de març s’allarguenfins el 1 d’abril. 

Fonts: Premsa;  https://koronavirus.mzcr.cz/

h t t p s : / / w w w. m z v. c z / j n p / e n / i s s u e s _ a n d _ p r e s s / p r e s s _ r e l e a s e s / 

x2020_03_07_questions_and_answers_in_relation_to_the.html 

EUROPA CENTRAL: República Txeca

https://koronavirus.mzcr.cz/


Data Mesures sanitàries (diagnòstic entre d’altres)

27/03/2020 • Txèquia planteja introduir mascares obligatòries quan es surt al carrer. 

02/04/2020-
16/04/2020

• Txèquia vol seguir els seus ciutadans mitjançant els telèfons mòbils i targetes de crèdit dels mateixos
• Txèquia planteja introduir mascares obligatòries quan es surt al carrer 

23/04/2020 • Un tribunal de Praga ha declarat il·legal la majoria de les mesures de coronavirus del govern txec. Concretament, es tracta de 
les restriccions de sortida de la població i del tancament del comerç al detall. Les mesures haurien d’haver estat aprovades 
com a lleis d’emergència, no com a regulacions extraordinàries del Ministeri de Salut, van decidir els jutges qui creuen que 
un sol ministeri no té la competència per prendre decisions d’aquest rang. Fins i tot en la situació actual, caldria cenyir-se a
l’estat de dret. 

Fonts: Premsa;  https://koronavirus.mzcr.cz/

h t t p s : / / w w w. m z v. c z / j n p / e n / i s s u e s _ a n d _ p r e s s / p r e s s _ r e l e a s e s / 

x2020_03_07_questions_and_answers_in_relation_to_the.html 

EUROPA CENTRAL: República Txeca

https://koronavirus.mzcr.cz/


Data Mesures generals

02/04/2020 • Els aeroports internacionals romandran tancats i també tots els centres educatius.
• Transport internacional queda limitat a excepció del transport de càrrega i també dels subministraments.
• S'imposaran mesures de control sanitari amb Hongria, Àustria i la República 
• Les fronteres amb Ucraïna i la República Txeca segueixen de moment tancades 
• El ministeri d'afers exteriors i de salut eslovac recomana evitar desplaçaments innecessaris i reduir els 

contactes socials. 
• La frontera amb Àustria romana oberta amb però amb estrictes controls epidemiològics 

06/04/2020 • Obligació de complir la quarantena en els llocs especificats per tothom que arribi a Eslovàquia.

Font: https://www.mzv.sk/web/en/covid-19 ; https://www.mzv.sk/web/en/covid-19 https://www.korona.gov.sk/ 

EUROPA CENTRAL: Eslovàquia

26/04/2020: Hi ha a Eslovàquia 7.136 casos positius, 2.002 persones curades i 210 morts.



Data Mesures confinament

A partir del 12/03/2020 
fins 3/04/2020

• L´equip de la Delegació a l’Europa Central farà teletreball.

11/03/2020 • Es declara l’estat d'emergència a tot el territori de la República eslovaca.

15/03/2020 • Restricció del contacte social.
• Restricció dels desplaçaments que no siguin necessaris.
• Tancament d’aeroports internacionals i centres educatius.
• Control sanitari a la frontera amb Hongria, Àustria i la República Txeca 
• Limitació transport internacional a excepció del de càrrega i subministraments
• Tancament de bars i locals.
• Limitació de l’obertura dels centres comercials.
• Prohibició dels esdeveniments massius.
• Obertura d’hotels i restaurants.

16/03/2020 • Introdueix l’estat d’excepció. 

Font: https://www.mzv.sk/web/en/covid-19 ; https://www.mzv.sk/web/en/covid-19 https://www.korona.gov.sk/ 

EUROPA CENTRAL: Eslovàquia



Data Mesures sanitàries

16/03/2020 • Introdueix l’estat d’excepció

02/04/2020 • Bars, locals i altres romandran tancats.
• Els centres comercials romandran oberts però duna forma limitada: es podran comprar productes d'alimentació, 

medicaments, etc. 
• Hotels i restaurants romandran oberts.
• L'organització dels esdeveniments massius queda prohibida.

Font: https://www.mzv.sk/web/en/covid-19 ; https://www.mzv.sk/web/en/covid-19 https://www.korona.gov.sk/ 

EUROPA CENTRAL: Eslovàquia



Data Mesures generals

02/04/2020 • Hi havia la possibilitat d’un vol de Budapest a Viena el dia 27.03.2020 (W62337) des de Budapest a 
Barcelona 

EUROPA CENTRAL: Hongria

Font: Premsa; https://koronavirus.gov.hu/ http://abouthungary.hu/news-in-brief/coronavirus-heres-the-latest/ https://www.nnk.gov.hu/ 

http://www.egeszseg.hu/koronavirus-tajekoztatok 

23/04/2020: Hi ha a Hongria 2.284 mostres positives i 390 persones curades.



Data Mesures confinament

11/03/2020 • Declaració de l’estat d’emergència nacional

14/03/2020 • Aplicació d’un programa d’aprenentatge digital a distància per les escoles.
• Pausa extraordinària en les sentències dels tribunals.
• Ajornament de les revisions sanitàries públiques organitzades.
• Giro d’Itàlia al seu pas per Hongria ajornat.

14/03/2020 fins al 
31/12/2020

• La formació dels professionals sanitaris pot tenir lloc mitjançant formació a distància.

16/03/2020 • Gestió acadèmica a distància (distribució de currículum, lliçons i redacció d’assaigs).
• El Govern tanca fronteres a tots els estrangers.

23/03/2020 • Es demana que el Parlament aprovi la proposta del govern per allargar l'estat d'emergència.

28/03/2020 • implementa restriccions per sortir de casa per combatre el coronavirus. 

EUROPA CENTRAL: Hongria

Font: Premsa; https://koronavirus.gov.hu/ http://abouthungary.hu/news-in-brief/coronavirus-heres-the-latest/ https://www.nnk.gov.hu/ 

http://www.egeszseg.hu/koronavirus-tajekoztatok 



Data Mesures sanitàries

30/03/2020 • Es planteja introduir o no un estat d’excepció. 

31/03/2020 • Introdueix l’estat d’excepció. Amb aquesta llei totes les competències li son adjudicades al govern. Molts 
crítics ho veuen però, com un intent del desmantellament democràtic. 

02/04/2020 • Actualment, Victor Orban també planteja treure pràcticament totes les competències als alcaldes.
• Ursula van der Leyen critica la controvertida llei de l’estat d’excepció hongaresa, que permet que el 

president Viktor Orban tingui unes amplíssimes competències i governi sense control parlamentari. 
• Hongria esta implementant i ha implementat les mesures similars a les austríaques. 
• La directora medica del departament de salut d’Hongria, Cecília Müller afirma que en els propers dies els 

casos de coronavirus es podrien augmentar als centenars. 
• Segons diversos medis, els científics hongaresos aconsegueixen aïllar el virus el que 

10/04/2020 • Ja ha entrat en vigor una nova mesura en la qual el president Orbán disposa de competències
governamentals pràcticament il·limitades, ja que pot actuar unilateralment sense prèvia aprovació del 
parlament. 

EUROPA CENTRAL: Hongria

Font: Premsa; https://koronavirus.gov.hu/ http://abouthungary.hu/news-in-brief/coronavirus-heres-the-latest/ 

https://www.nnk.gov.hu/ http://www.egeszseg.hu/koronavirus-tajekoztatok 
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S/ Cas d’estudi: Països 

Nòrdics (Dinamarca, Finlàndia, 

Islàndia, Suècia i Noruega),

accions de contenció i 

mitigació pel SARS-CoV2

27 d’Abril de 2020



DINAMARCA

Data Mesures confinament

13/03/2020 • Control de passaports a la frontera. Es permet entrar únicament si:
• Nacionalitat danesa
• Demostren treballar al país

• Recomanació de confinament domiciliari. 
• Llibertat de moviment dels ciutadans.
• Recomanació que tots els ciutadans que estiguin fora, tornin al país.

16/03/2020 • Declaració conjunta sobre COVID-19 amb reunió dels ministres d’Afers Exteriors nòrdic-Bàltic : 
Suècia, Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Lituània, Letònia i Estònia i Noruega.

06/04/2020 • Se suspèn el festival polític de Bornholm que reuneix milers de persones de l’àmbit sociopolític i 
que havia de tenir lloc de l'11 al 14 de juny.

Font: Delegació del Govern als Països Nòrdics; act 16/04/2020 i Ministeri d’Afers Exteriors de Dinamarca

País Nombre de casos, morts i recuperats (23/04/2020)

Dinamarca 8.073 casos, 394 morts i 5.384 recuperats

Groenlàndia 11 casos, 0 morts i 11 recuperats

Illes Fèroe 187 casos, 0 morts i 178 recuperats



DINAMARCA

Data Mesures de confinament

06/04/2020 • La PM Mette Frederiksen anuncia la primera mesura de reobertura del país per després de Setmana Santa: 
Guarderies i escoles de primària fins al grau 5 (de 7 a 11 anys) tornaran a obrir a partir del 15 d'abril. 
Afecta uns 400.000 infants. La mesura queda condicionada a què es mantinguin les xifres de contagi 
estables i que la població segueixi amb una actitud responsable.

• La resta de primària (fins al grau 9 o 15 anys) seguirà fent classe des de casa, fins el 10 de maig (mateixa 
data que es considera per l’Educació Superior, Cinemes, Esglésies...). També se suspenen els exàmens 
finals del grau 9 de primària. 

• La prohibició de reunions de gran nombre de persones es manté fins l'agost. 
• Es preveu la suspensió d'alguns festivals musicals.
• La prohibició de reunions de més de deu persones s'allarga quatre dies, ara serà fins el 18 d'abril.

08/04/2020 • Cinc festivals musicals anuncien que cancel·len l'edició d’enguany després que el govern anunciés que 
allarga les restriccions per reunions de grans grups de persones fins al mes d’agost. Específicament els 
festivals són els de Roskilde (Copenhagen), Northside (Aarhus), Smukfest (Skanderborg), Heartland
(Funen) i Tinderbox (Odense). El teatre reial també suspèn totes les actuacions fins al mes de juliol.

21/04/2020 • El govern prohibeix, durant tot l’estiu, les reunions que superin les 500 persones. La mesura és vàlida fins 
l'1 de setembre. Es manté la prohibició de reunions de més de deu persones fins el 10 de maig.

Font: Delegació del Govern als Països Nòrdics; act 21/04/2020



DINAMARCA

Data Mesures sanitàries

03/04/2020 • L'autoritat de Salut canvia els criteris i espera augmentar el número de tests a 15.000, per després de 
Setmana Santa. El canvi permet que un metge enviï a fer el test a algú amb símptomes moderats que 
conviu amb persones de grups de risc després d’atendre'l per telèfon. Fins ara feia falta una revisió a 
l'hospital.

16/04/2020 • Els hospitals de Bispebjerg i Frederiksberg a Copenhage fan proves amb medicaments contra l'artritis 
reumatoide, per veure si aquest medicament ajuda a moderar els efectes de la COVID-19.

20/04/2020 L'Autoritat Nacional de Seguretat descarta una de cada quatre mascaretes que s'han comprat per equipar 
el personal sanitari del país. En total, se n'han revisat 20 milions i s’ha trobat que 5 milions eren d'una 
qualitat insuficient.
El ministre de Salut, Magnus Heunicke, diu que la capacitat per fer tests del COVID-19 ha augmentat i, 
afegeix, que tothom que tingui símptomes com tos, febre o dificultats respiratòries s’hauria de fer la 
prova. El cap d'Epidemiologia, Kåre Mølbak, anuncia que també es faran tests per detectar anticossos.

Font: Delegació del Govern als Països Nòrdics; act 23/04/2020



DINAMARCA

Data Mesures sanitàries

22/04/2020 • La nova estratègia danesa contra la COVID-19 passa per fer tests de forma extensa: uns 42.000 diaris; per 
detectar noves infeccions i anticossos a mesura que es va reobrint la societat.

• Per fer els tests s'han aixecat unes carpes blanques a diversos indrets del país. L'augment dels tests a la 
població, va acompanyat de noves recomanacions. Com per exemple que a les persones que han estat en 
contacte amb una persona infectada, se’ls demana de fer-se la prova el quart, sisè i vuitè dia, en lloc de 
posar-se en quarantena.

23/04/2020 • Comencen els tests per detectar anticossos amb un mètode desenvolupat per investigadors danesos. Es 
considera que són més fiables que els que es fan servir actualment al país i comprats a l'estranger.

Font: Delegació del Govern als Països Nòrdics; act 23/04/2020



FINLÀNDIA

Data Mesures confinament

27/03/2020 • Restriccions aèries entrada i sortida: 
• Retorn de nacionals que estiguin a fora del país i no puguin tornar pels seus propis mitjans. 

• Tancament fronteres: 
• A la nota d’ahir (26.03) ja s’explicava que el govern va decidir aïllar la regió d’uusimaa (la més 

poblada amb 1,7 milions d’habitants, que inclou helsinki). En aquesta zona es detecten uns 
indicadors notables d’augment de contaminació del virus. S’aplicaria a partir d’avui divendres, i fins 
al 19 d’abril. Les entrades i sortides de la regió d’uusimaa estaran prohibides (amb alguna excepció 
com el transport de mercaderies, motius de força major, mort familiar o retorn al municipi origen). 

03/04/2020 • Finlàndia estén el protocol de quarantena -vigent a l'aeroport d'arribada al país- als ports (marítims). Els 
viatgers han de declarar sobre el seu estat abans d'arribar. Els que tenen símptomes respiratoris se'ls envia 
al personal sanitari per fer-se el test. La resta de ciutadans van directament a casa o al seu allotjament, en 
taxi o en vehicle propi (tenen prohibit l'ús de transport públic). S'imposa quarantena de dues setmanes a 
tothom que arriba al país.

País Nombre de casos, morts i recuperats (23/04/2020)

Finlàndia 4.284 casos, 172 morts i 2.000 recuperats

Illes Aland 10 casos, 0 morts. No hi ha informació de recuperats

Font: Delegació del Govern als Països Nòrdics; act 16/04/2020



FINLÀNDIA

Font: Delegació del Govern als Països Nòrdics; act 23/04/2020

Data Mesures de confinament

06/04/2020 • Bars, cafès i restaurants, tancats des de divendres a la nit i fins, com a mínim, a finals de maig.. 

07/04/2020 • S’allarga la restricció amb el tancament de les fronteres, fins el 13 de maig. Hi ha també un enduriment dels 
moviments dels treballadors suecs i noruecs, i viceversa. Aquests treballadors que creuin la frontera, 
hauran de portar un certificat especial que digui que són personal essencials.

• Els treballadors que entrin a Finlàndia -des de Noruega i Suècia- hauran d’estar 14 dies en quarantena. I els 
treballadors essencials hauran de fer la quarantena només si es tracta del seu últim viatge fora de Finlàndia

• Es recomana a les companyies de transport marítim que no vengui bitllets en els trajectes amb Estònia, 
Suècia I Alemanya fins el 13 de maig (transport de mercaderies queda exclòs de la restricció). 

• Les connexions amb les Illes Aland (territori autònom finès de parla sueca) seguiran obertes, però el 
personal sanitari que s’hi desplaci, des de Suècia, haurà de fer quarantena i qui arribi des de Finlàndia per 
treballar-hi caldrà que sàpiga suec.

23/04/2020 • La primera ministra, Sanna Marin, anuncia que la prohibició dels esdeveniments públics amb més de 500 
persones s'allarga fins el 31 de juliol. Es recomana que fins aleshores es cancel·lin tots els actes públics, 
inclosa la celebració de l’1 de maig, molt popular al país. La PM no anuncia encara cap mesura en relació a 
la reobertura de les escoles o ajudes a les empreses.

• La Policia estudia tancar els parcs per evitar els tradicionals pícnics multitudinaris de l'1 de maig i fer 
complir la restricció anunciada el dia 22.04 per la PM.



FINLÀNDIA

Font: Delegació del Govern als Països Nòrdics; act 23/04/2020

Data Mesures sanitàries

02/04/2020 • El govern espera doblar aviat el número de tests diaris. Actualment en fa 2.500. 

03/04/2020 • Sota la llei d’infeccions i també en base la llei d’emergència actual, es poden decretar prohibicions de 
visites a centres per a gent gran. El municipi o la regió poden decidir tancar-los al públic, i fins hi tot les 
autoritats estatals ho poden fer. L’estat també pot decretar restriccions de moviment al personal d’aquestes 
institucions, si hi ha perill de contagi a sector vulnerables.

06/04/2020 • Gairebé han doblat el número de tests en una setmana: 1200 dilluns passat, dijous ja eren 2000. En total, 
al país se n'han fet uns 30.000.

• Construeixen dipòsits de cadàvers en dos hospitals de Helsinki amb capacitat per 90 i 45 cossos, 
respectivament. Tanmateix, d'acord amb les estimacions actuals no creuen que les hagin de fer servir.

08/04/2020 • Finlàndia començarà a fer tests d'anticossos aleatòriament a persones en edat de treballar, en la zona de la 
capital, per definir l'abast de la propagació del virus. Després ho ampliarà a la resta de grups d'edat i 
regions. Pretén fer 750 persones per setmana.

16/04/2020 • Controvèrsia entre l'Institut de Salut (THL) i el ministeri de Salut per l'ús de les mascaretes

23/04/2020 • Dos projectes de recerca finesos desenvolupen possibles vacunes contra la COVID-19.
Un d'ells podria estar a punt per a una prova experimental a principis d'estiu. El lidera Kalle Saksela, 
professor de Virologia de la Universitat d’Hèlsinki.
L'altre el desenvolupen uns investigadors de la Universitat de Tampere. La previsió que fan aquests per a 
tenir-la a disposició és més a mig termini, i de cara a fer front a una potencial segona onada del virus.



ISLÀNDIA

Font: Delegació del Govern als Països Nòrdics; act 16/04/2020

Data Mesures sanitàries

02/04/2020 • El cap de la Policia i el cap de l'Hospital Universitari d'Islàndia demanen a la població que es quedi a casa i 
no viatgi pel país durant la Setmana Santa. 

• Els tests de laboratori a Islàndia suggereixen que el 50% dels casos de coronavirus no mostren símptomes. 
Dimarts31.03 Islàndia havia fet 17.900 tests, el 5 % de la seva població. 

• Immigració reconsiderarà les deportacions d'unes 240 persones -inclosos sol·licitants d'asil- degut al 
tancament de fronteres provocat pel coronavirus. 

• Islàndia va llençar ahir un app de tracking del virus que utilitza tecnologia GPS. L’app ja en funcionament 
permetrà localitzar gent que poden haver estat en contacte amb casos confirmats de Covid19. Perquè 
l’app funcioni, un 60% dels islandesos se l’haurien de descarregar, tot i que fer-ho és voluntari.  

08/04/2020 • Hi ha hagut, i hi ha un important esforç per fer tests a tothom. Aquests tests i l’estratègia d’arribar a tota la 
població s’ha fet conjuntament amb la companyia privada deCode genetics.

• S’han fets importants esforços de traçar l’origen de cada infecció en cada persona. S’ha destinat un equip 
de la policia a fer aquests seguiments i intentar trobar

• el màxim els contactes.

16/04/2020 • Estudi publicat New England Journal of Medicine sobre dades d’Islàndia: els menors de 10 anys tenen una 
afectació menor per la COVID-19 si es compara amb els adolescents o els adults; menor grau d'infecció en 
les dones respecte al dels homes. Del total de positius, un 43% no mostrava símptomes. 

• A Islàndia la corba s’aplana clarament. Sembla ser que l’estratègia agressiva de tests massius, quarantena 
obligatori a aquells infectats, i prohibició de reunions públiques de més de 20 persones, poden haver 
funcionat

• A Reykjavík, un grup especial ordenat per l’Ajuntament, està estudiant els efectes del COVID-19 -en nens i 
les seves famílies- per tal de proposar on sigui necessari accions específiques i puntuals.

23/04/2020: Hi ha a Islàndia 1.785 casos positius, 10 morts i 1.462 recuperats.



ISLÀNDIA

Font: Delegació del Govern als Països Nòrdics; act 16/04/2020

Data Mesures sanitàries

17/04/2020 • L’empresa que ajuda el Govern Islandès a fer tests massius pel COVID19, està fent també proves 
d’anticossos. A dia d’avui 17.04 se n’han procedit a fer a 800 islandesos. Fins ara s’han trobat dos tipus 
diferents anticossos.



ISLÀNDIA

Data Mesures de confinament

06/04/2020 • Islàndia allarga fins el 4 de maig la prohibició de reunions i les restriccions a les escoles que es van imposar 
el 16 de març i s'havien d'acabar el 13 d'abril.

08/04/2020 • Tothom que podria posar-se i estar en risc, se li ordena quarantena. Es va fer una resposta molt immediata 
a l’hora de protegir els grups de risc: sobretot els malalts i la gent gran. Es va procurar que hi hagués 
distancia social i l’aïllament d’aquest grups de risc, per exemple. Així doncs, des del primer moment es van 
establir mesures com prohibir visites a residències de gent gran.

23/04/2020 • El govern aprova derivar a quarantena de 14 dies, totes les persones que entrin al país. La mesura té 
vigència des del 24 d'abril i fins el 15 de maig. Per aquest motiu s’introdueixen, de forma temporal, els 
controls de passaport als viatgers procedents de l'espai Schengen.

Font: Delegació del Govern als Països Nòrdics; act 23/04/2020



SUÈCIA

Data Mesures confinament

27/03/2020 • RESTRICCIONS AÈRIES ENTRADA I SORTIDA: Retorn de nacionals que estiguin a fora del país i no 
puguin tornar pels seus propis mitjans. Es posen vols charter. 

06/04/2020 • El ministeri d'Exteriors estén la recomanació d'evitar viatges no essencials fins al 15 de juny.
• Es recomana a les companyies de transport marítim que no vengui bitllets en els trajectes amb 

Estònia, Suècia I Alemanya fins el 13 de maig (transport de mercaderies queda exclòs de la 
restricció): Les connexions amb les Illes Aland (territori autònom finès de parla sueca) seguiran 
obertes però el personal sanitari que s’hi desplaci, des de Suècia, haurà de fer quarantena i qui 
arribi des de Finlàndia per treballar caldrà que sàpiga suec.

23/04/2020
• Segons les últimes dades, hi ha 16.744 casos positius de Covid-19 a Suècia, 2.021 morts i 550 recuperats.
Pel que fa als esdeveniments públics, culturals i esportius: 
• L'Agència de Salut Pública anuncia noves recomanacions per evitar la propagació del virus. Són recomanacions però obligatòries de 

compliment, tot i que no hi ha multa per incompliments: 
• Les botigues han de limitar el número de clients a dins el recinte, evitar cues i garantir espais de separació. 
• Es demana als clubs esportius que ajornin totes les competicions. 
• Les empreses han de permetre el teletreball, evitar el contacte entre treballadors, i garantir la distància entre ells. 
• El transport públic ha de limitar  

Font: Delegació del Govern als Països Nòrdics; act 16/04/2020



SUÈCIA

Data Mesures de confinament

07/04/2020 • El govern suec ordena mantenir vuit rutes aèries, la majoria entre Arlanda i ciutats del nord, per 
garantir el transport NO de passatgers sinó de productes essencials. 

08/04/2020 • El govern aconsegueix el suport del legislatiu per aprovar una nova llei que li concedeix poders 
especials -de forma temporal- per prendre decisions que ajudin a combatre el coronavirus sense 
haver de passar abans pel Parlament. Entre d'altres, el govern podrà ordenar de forma immediata 
el tancament de recintes i centres comercials, bars, restaurants, escoles, prohibir concentracions 
de gent i aturar el transport públic.

17/04/2020 • El PM Stefan Löfven anuncia que la prohibició d’entrada al país per a determinada població
s'allarga 30 dies més, fins el 15 de maig. La prohibició no afecta als suecs que vulguin tornar al país 
ni a ciutadans de la UE. Tampoc a persones que puguin justificar el desplaçament a Suècia per 
raons professionals (personal sanitari, diplomàtics...) o familiars. Des que la prohibició va entrar en 
vigor el 17 de març la policia ha aturat unes 60 persones a la frontera.

• El PM Löfven diu que és massa d'hora per aixecar les restriccions (màxim 50 persones en reunions; 
tancar locals i negocis que no compleixin amb la distància social i màxim 50 persones; i la no 
entrada de ciutadans de països no UE), i recomanacions introduïdes fins ara i diu que aquestes pot 
ser que es mantinguin durant mesos. Agraeix a la gent que es va quedar a casa per Setmana Santa 
i demana que es faci el mateix pel cap de setmana de l'1 de maig.

Font: Delegació del Govern als Països Nòrdics; act 08/04/2020



SUÈCIA

Font: Delegació del Govern als Països Nòrdics; act 27/03/2020

Data Mesures sanitàries (diagnòstic entre d’altres)

27/03/2020 • 5000 voluntaris s’apunten per ajudar els serveis mèdics en la lluita contra el coronavirus, en la 
regió d’Estocolm. 

• Continuen les crítiques d’experts suecs en virologia sobre les decisions del seu govern per 
controlar el virus. Avui una professora i metge de l’Institut Karolinska d’Estocolm, Cecilia 
Soderbeg-Naucler, ha donat la seva opinió (molt crítica) al diari danès Politiken. 

• En algunes regions com Vstra Gotäland (Regió de Göteborg), falten alguns dels components per 
a fer el test del Covid-19, això fa que, per ara, metges que estan en quarantena no es pugin fer
el test i no puguin tornar al treball - indicia una investigació de la Radio Pública Sueca. 

02/04/2020 • Es disparen els casos: uns 500 -les últimes 24 hores-, i 239 morts (59+ que ahir) 
• L'Agència de Salut Pública anuncia noves recomanacions per evitar la propagació del virus. Són

obligatòries tot i que no hi ha multa per incompliments: 

• Les botigues han de limitar el número de clients, evitar cues i garantir espais de separació. 
• Es demana als clubs esportius que ajornin totes les competicions. 
• Les empreses han de permetre el teletreball, evitar el contacte entre treballadors, i garantir la 

distància entre ells. 
• El transport públic ha de limitar el número de passatgers i adaptar els horaris per evitar 

congestions. 
• A nivell individual, es demana rentar-se les mans; mantenir les distàncies en públic; evitar anar a 

festes, casaments o funerals; evitar viatges innecessaris i les hores punta. 
• Majors de 70 o de grups de risc han d'evitar el contacte amb les persones, el transport públic, i 

anar a comprar a farmàcies o supermercats. 



SUÈCIA

Data Mesures sanitàries (diagnòstic entre d’altres)

02/04/2020 • El ministeri de Salut limita la quantitat de medicaments amb recepta que es pot comprar per evitar 
acaparament. Com a màxim se'n pot comprar per a uns tres mesos. 

• Una tercera part de les residències per a gent gran, a Estocolm, té un o més d'un resident malalt de Covid-
19. Són almenys 29 residències afectades i es preveu que la xifra augmenti. 

• L’Agència de Salut Pública Sueca, a la seva web inclou un apartat que es diu “protegir-te a tu i als altres”. Hi 
ha un subapartat dedicat a informar a gent que pot patir angoixa o té por pel coronavirus.

03/04/2020 • L'hospital universitari Karolinska rep el vistiplau per començar a tractar malalts de Covid-19 amb plasma 
extret de persones que han superat la malaltia.

• La regió d'Estocolm demana permís per activar-se en mode de crisi, la qual cosa permet mobilitzar personal 
sanitari durant 48 hores setmanals, a canvi d'una augment de la retribució (els professionals es queixaven 
que els programaven jornades laborals més llargues sense compensació econòmica). 

• S’anuncia que es comença a derivar pacients cap a l'hospital de campanya de Älvsjö.

06/04/2020 • La ciutat d’Estocolm, ha pogut triplicar la seva capacitat d’unitats UCI en els recents dies. El director sanitari 
de la regió d’Estocolm diu que en els pròxims dies augmentaran la capacitat, i el total de llits (normals i de 
UCI) a l’Hospital de campanya podria arribar als 600.

• Els hospitals de Suècia, segons la premsa danesa, abandona el tractament amb medicina antimalària per 
tractar el coronavirus.

07/04/2020 • Personal de centres privats donen suport al sistema públic. La regió d’Estocolm ja està fent servir personal 
del sector privat. També es preveu que eventualment es puguin fer servir materials i maquinària del sector 
privat. 

• La clínica privada de medicina estètica, ha parat la seva activitat per a poder ajudar al sector públic amb el 
seu personal.

Font: Delegació del Govern als Països Nòrdics; act 08/04/2020



SUÈCIA

Data Mesures sanitàries (diagnòstic entre d’altres)

07/04/2020 • L'agència de salut pública espera poder fer aviat 100.000 tests cada setmana. Ara se'n fan entre 12.000 i 
13.000. La prioritat serà fer tests a residències de la gent gran, persones malaltes i a personal sanitari.

20/04/2020 • El PM Stefan Löfven anuncia un pla per augmentar en poques setmanes el nombre de tests fins a 50.000, 
o 100.000, a la setmana. La prioritat serà per a malalts, personal sanitari i d'altres serveis essencials com 
policia o emergències.

• L'epidemiòleg en cap, Anders Tegnell, diu que la corba s'aplana arreu (també a Västra Götland i Skåne) 
però alerta que això no és motiu per baixar la guàrdia. Adreça un missatge d’alerta a les regions i que 
s’apliquin les recomanacions, davant d'informacions que apunten que augmenta la clientela a restaurants i 
locals d'oci.

Font: Delegació del Govern als Països Nòrdics; act 20/04/2020



NORUEGA 

Data Mesures confinament

27/02/2020 • Quarantena de 14 dies per tothom que vingui de fora dels països nòrdics (amb o sense símptomes).

12/03/2020 fins al 

26/03/2020

 Tancament de centres escolars, instituts i universitats. 

 Els gestors dels centres d’atenció a la infància de les escoles primàries han de proporcionar una solució als 

fills del personal sanitari i del sector del transport. També als infants amb necessitats especials.
• Prohibició d’esdeveniments culturals, esportius i activitats esportives organitzades en espais tancats o oberts.
• Tancament del comerç excepte l’alimentari, assegurant las distància entre clients.
• Tancament de  restaurants, bars, pubs i discoteques.
• Tancament de Gimnasos, perruqueries, centre d’estètica.
• Prohibició de viatges a l’estranger per part del personal sanitari implicat. 
• Restricció de desplaçaments i viatges que no siguin necessaris.
• Recomanació d’evitar el transport públic 
• Reduir el contacte social.
• Restricció de les visites a persones institucionalitzades que formin part de la població de risc.

27/03/2020 • RESTRICCIONS AÈRIES ENTRADA I SORTIDA: 
Retorn de nacionals que estiguin a fora del país i no puguin tornar pels seus propis mitjans. Es posen vols

charter. 

Font: https://www.fhi.no/en/news/2020/norwegian-directorate-of-health-implements-the-following-today---from-6-p.m/ ; Nota de situació. Delegació

del Govern als Països Nòrdics, act 16/04/2020

23/04/2020: Hi ha a Noruega 7.361 casos positius, 191 morts i 32 recuperats.

https://www.fhi.no/en/news/2020/norwegian-directorate-of-health-implements-the-following-today---from-6-p.m/


NORUEGA 

Data Mesures confinament

03/04/2020 • El govern permetrà obrir les escoles i guarderies durant la Setmana Santa.

06/04/2020  Noruega ha denegat al personal sanitari estranger que vagin de vacances de Setmana Santa, als seus llocs 

d’origen. 

 El ministeri de Justícia ha adoptat esmenes a les regulacions d’entrada de nacionals de la AEE (Àrea 

Econòmica Europea) que fins ara han estat suspeses pel tancament de fronteres. La idea és que determinats 

treballadors en sectors essencials, com salut i alimentació puguin venir a treballar a Noruega si fan falta.

08/04/2020 • El govern diu que té el virus controlat i que anirà aixecant restriccions de mica en mica i de forma 
controlada.

• La PM Erna Solberg anuncia la reobertura de les guarderies el 20 d’abril. Pel que fa als primers quatre cursos 
de primària i els últims cursos universitaris i de formació professional es preveu pel 27 d’abril.

• El 20 d’abril també es permetrà el retorn a l’activitat, en negocis del sector salut -cara a cara, com 
fisioterapeutes, psicòlegs-

• El 27 abril, altres negocis com perruqueries i centres d’estètica podran començar a obrir-se al públic, sempre 
i quan s'hagin adaptat als nous estàndards sanitaris i d'higiene.

• Els actes culturals i esportius que no puguin garantir una distància mínima de 2 metres segueixen prohibits 
almenys fins el 15 de juny.

16/04/2020 • Cancel·lació diverses vegades de la diada nacional.
• El govern Noruec es planteja una reobertura, diferenciada segons les diverses regions del país, de les escoles

de primària en funció de com d’afectada de COVID-19 estigui cada zona

Font: https://www.fhi.no/en/news/2020/norwegian-directorate-of-health-implements-the-following-today---from-6-p.m/ ; Nota de situació. Delegació

del Govern als Països Nòrdics, act 16/04/2020

https://www.fhi.no/en/news/2020/norwegian-directorate-of-health-implements-the-following-today---from-6-p.m/


NORUEGA 

Data Mesures sanitàries

06/04/2020 • L’hospital universitari del nord de Noruega, el més gran d’aquella zona, ha comprat 800 mascares que no 
estaven estandarditzades. Ara haurà de fer proves a 200 empleats per veure si aquest personal té el Covid
19.

16/04/2020 • Oslo és el lloc que concentra el 40% dels nous casos de COVID-19, considerant la darrera setmana. 
Juntament amb la regió propera de Viken.

• Vestland, a l’oest del país, regió en què la capital és Bergen, el nombre de casos està augmentant un 79%.
23/04/2020 • Noruega preveu una segona onada del virus, i per tant tornen a preveure que hi hagi problemes de capacitat 

i manca de personal a les UCI’s. En conseqüència s’estan formant noves persones per treballar de forma 
permanent en aquests sectors.

Font: https://www.fhi.no/en/news/2020/norwegian-directorate-of-health-implements-the-following-today---from-6-p.m/ ; Nota de situació. Delegació

del Govern als Països Nòrdics, act 23/04/2020
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