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S/ Cas d’estudi: Alemanya,

accions de contenció i mitigació pel 

SARS-CoV2

27 d’Abril de 2020 



ALEMANYA

Font: https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html

27/04_1018 casos nous

https://www.ecdc.europa.eu/en
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html


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

https://www.spiegel.de/

Data                             Mesures desconfinament

27/03/2020 • El president de l’Associació federal d’organitzacions per a gent gran (BAGSO), creu que podria ser que la gent gran i els 
malalts crònics quedin en quarantena durant més temps que altres grups. 

30/03/2020 • Frank Ulrich Montgomery, president de l’Associació Mèdica Mundial, considera que, si l’evolució segueix el mateix curs, al 
mes de Maig es podrien tornar a obrir les escoles en les regions menys afectades d’Alemanya. També adverteix que 
caldria tornar a tancar-les si la situació canviés. 

01/04/2020 • Segons el medi Der Spiegel, des d’Alemanya s’està preparant un estudi per determinar el nombre de persones que han 
desenvolupat anticossos contra el SARS-CoV-2. 

• Segons Gérard Krause, epidemiòleg del centre Helmoltz, els resultats de l’estudi anterior ajudarien a les autoritats en la 
presa de decisions. A més, es podria proporcionar un carnet per aquelles persones que han desenvolupat la immunitat, 
permetent la seva reincorporació a la normalitat.  

14/04/2020 • Recomanen la reobertura de centres educatius tan aviat com sigui possible i de forma gradual i curs per curs. Cal respectar 
les mesures higièniques, de distància, de protecció de nas i boca, fer tests i mantenir la quarantena quan calgui

• Les mesures de restricció de contacte i de viatge haurien de seguir vigents fins el 3 de maig
• Els primers negocis a obrir serien els que tinguin una superfície fins a 400 metres quadrats, incloses les botigues de roba, els

concessionaris de cotxes i les botigues de mobles

ALEMANYA

23/04/2020: Hi ha a Alemanya 148.046 casos positius, 103.300 persones curades i 5.094 morts.

https://www.spiegel.de/


Font: Generalitat de Catalunya. Regierung von Katalonien. Vertretung in Deutschland. Nota interna 16/04/2020

https://www.spiegel.de/

Data                         Mesures desconfinament

16/04/2020 • Es manté la mesura de mantenir la distància mínima d’1,5 m.  Es manté la mesura de poder sortir al carrer sol o 
acompanyat de les persones de la mateix llar o una persona aliena a la llar.  Els gran esdeveniments queden prohibits fins 
el 31 d’agost.  Es manté la prohibició de celebrar misses.  La gastronomia segueix tancada, però poden seguir oferint 
menjar per a emportar. Els establiments culturals segueixen tancats, així com parcs, zoològics, jardins botànics, parcs 
infantils i zones d’activitat física. Les universitats poden fer exàmens. Es permet fer aquelles classes que requereixin sales 
especials com laboratoris, si es respecten les mesures d’higiene i protecció. Els concessionaris de cotxes, les botigues de 
bicicletes i les llibreries poden obrir independentment de la seva superfície. o Les escoles reobriran parcialment a partir 
del 4 de maig començant per aquells cursos que l’any vinent han de fer exàmens de final d’etapa i els últims cursos de 
primària. El govern federal recomana fer servir màscares a botigues, espais tancats i transport públic. Els establiments 
culturals segueixen tancats, així com parcs, zoològics, jardins botànics, parcs infantils i zones d’activitat física. o Segueixen 
tancats els establiments de cura personal com els salons d’estètica, de tatuatge, de massatge i similars, a excepció de les 
perruqueries, les quals podran obrir a partir del 4 de maig si poden garantir les mesures d’higiene.  Es demana a la 
població que segueixi prescindint de viatges particulars i excursions de dia fora de la seva regió. Es manté en peu la 
recomanació internacional de no viatjar. La pernoctació en hotels, etc. al territori federal només s’ha de fer motius de pes 
i no per motius turístics. o A partir de dilluns 20 d’abril podran obrir els establiments amb una superfície màxima de 800 
m2.

17/04/2020 • Cada estat federat aplica de forma diferent la relaxació de les mesures de restricció. En destaquem alguns:
• Baden-Württemberg: Els centres educatius tornaran a obrir el 4 de maig amb els cursos de final d’etapa. Les llars d’infants 

romandran tancades. El president té la voluntat de tornar a permetre la celebració de misses tan aviat com sigui possible. 
• Baviera: Els centres educatius obriran l’11 de maig. No obstant, la preparació pels exàmens i els exàmens començaran el 

27 d’abril. El confinament s’allarga fins el 4 de maig. A partir del 20 d’abril podran obrir el centres de bricolatge. 
Romandran tancats els centres comercials, els restaurants i els hotels. És “poc realista” que se celebri l’Oktoberfest, 
segons el president de l’estat federat. Recomana que es porti mascareta al transport públic. 

• Berlín: Les mesures vigents s’allarguen una setmana més. Dimarts 21 d’abril el govern de Berlín presentarà un decret amb 
les noves mesures. L’Abitur (equivalent a la Selectivitat) tindrà lloc a partir de dilluns 20 d’abril. A partir del 27 d’abril 
s’obriran les llars d’infants i escoles per a fills de pares i mares que treballen en sectors

ALEMANYA

https://www.spiegel.de/


Font: Generalitat de Catalunya. Regierung von Katalonien. Vertretung in Deutschland. Nota interna 23/04/2020

https://www.spiegel.de/

Data                       Mesures desconfinament

20/04/2020 • Poden reobrir les botigues de fins a 800 metres quadrats i els concessionaris de cotxes, botigues de bicicletes i llibreries,
independentment de la seva mida. Alguns estats federats permeten reobrir parcs zoològics. A Baviera reobren els parcs, 
llars d’infants i guarderies. Les universitats tornen a funcionar, tot i que preeminentment online, i els exàmens d’Abitur
(Selectivitat) comencen avui a estats com Berlin.

• L’estat federat de Baviera obligarà a portar mascaretes a botigues i mitjans de transport públic.

21/04/2020 • Inclourà l’augment massiu de tests (també amb l’ajuda de veterinaris), obligacions més estrictes de notificar casos de 
sospita, de malaltia i resultats d’anàlisi, així com la protecció de persones amb assegurança mèdica privada que es trobin 
en dificultats econòmiques per l’actual crisi.

22/04/2020 • A l’estat federat de Turíngia es permeten les reunions religioses a l’interior de fins a 30 participants i a l’aire lliure defins a 
50 participants, sense sol·licitud d’aprovació.

• A Saxònia es permeten fins a un màxim de 15 participants.

23/04/2020 • Finalment serà obligatori portar mascareta a tots els estats federats, tanmateix alguns pocs limiten l’obligació al transport
públic mentre que la majoria introdueix la mesura tant pel transport públic com el comerç.

ALEMANYA

https://www.spiegel.de/
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S/ Cas d’estudi: Àustria,

accions de contenció i mitigació pel 

SARS-CoV2

27 d’Abril de 2020 



ÀUSTRIA

27/04_55 casos nous

Font: https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html

https://www.ecdc.europa.eu/en
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html


Font: Generalitat de Catalunya. Regierung von Katalonien. Vertretung in Mitteleuropa. 30/03/2020; 10 i 23/04/2020.

Data Mesures desconfinament

30/03/2020 • Sebastian Kurz, el canceller, anuncia que encara falta temps per treure les mesures de restricció de moviment. Quan sigui 
possible, les botigues i els negocis obriran abans que els centres educatius. 

10/04/2020 • El govern austríac ha decidit que els petits comerços així com les ferreteries i jardineries poden tornar a obrir a partir del 
dia 14/04/2020/

• Totes les botigues, centres comercials, perruqueries i similars podran reobrir el dia 01/05/2020.
• Els establiments gastronòmics i també els hotels podrien obrir gradualment a partir dels mitjans del mes de maig.

23/04/2020 • A partir de maig les cuidadores romaneses podrien atendre la seva clientela a Àustria ja que es crearà un corredor a través 
d’Hongria. 

ÀUSTRIA

Data Mesures sanitàries

23/04/2020 • Les regulacions dràstiques del govern austríac per combatre la propagació del coronavirus van rebre aprovació del 90 per 
cent de la població fa unes quatre setmanes. Actualment, el 79 per cent dels 1.000 participants en una enquesta en línia 
consideren que les mesures estan justificades. El 21 per cent opina, especialment els empresaris, opinen que les mesures 
que es va prendre són una l'exageració. 

• Segons les noves regulacions dels exàmens en línia, abans de cada examen s'haurà de provar la identitat de l'examinat qui 
també ha de tenir els requisits mínims per poder fer l'examen qui l'han de poder visualitzar de forma electrònica. En cas que
un examinant vulgui fer trampes, l'examen autonòmicament serà nul. 

• L’actual crisi de coronavirus és especialment problemàtica per als més joves, sobretot si encara estan en formació. Almenys 
aquest és el resultat d’una enquesta en línia de la Universitat de Graz. 

23/04/2020: Hi ha a Àustria 14.963 casos positius, 11.694 persones curades i 522 morts.
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S/ Cas d’estudi: França,

accions de contenció i mitigació pel 

SARS-CoV2

27 d’Abril de 2020 



FRANÇA

27/04_ 481 casos nous

Font: https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html

https://www.ecdc.europa.eu/en
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html


Font: Generalitat de Catalunya. Delegació del govern a França. Afectació del COVID-19. 23/04/2020.

Data                        Mesures desconfinament

02/04/2020 • El Primer Ministre, Edouard Philippe, parla d’un futur desconfinament progressiu i per regions. Aquesta retirada de les 
mesures es sotmetrà a una política de proves, basada potser en grups d’edat. Es comenta que durant els propers dies es 
presentarà una estratègia. 

17/04/2020 • Emmanuel Macron ha decidit que el govern presentarà el "pla post-Maig 11" "dins de dues setmanes", però res està 
realment llest. Encara que el confinament de tota la població durarà almenys fins a l'11 de maig, Jean-François Delfraissy, 
president de l'organisme científic que assessora les autoritats, ha advertit que 18 milions de persones en perill hauran de 
romandre confinades fins i tot després d'aquesta data. Va recordar que la data de desconfinament haurà d'ajornar-se si no 
es compleixen les condicions.

20/04/2020 Els tres pilars del desconfinament: El Primer Ministre ha esbossat els tres principis fonamentals. Aquests són, les mesures de 
barrera, les proves virològiques - a un ritme anunciat de 500.000 proves per setmana a partir de l'11 de maig - i l'aïllament 
dels portadors del virus. Hauran de triar entre l'aïllament estricte en la llar amb l'obligació que els altres membres de la casa 
no surtin, o l'aïllament en un hotel. Entre les hipòtesis previstes, les escoles dels territoris amb menys casos podrien
obrir-se "més ràpidament" o "més àmpliament", les "mitges classes" podrien alternar-se "cada dues setmanes" i, finalment, 
els locals podrien utilitzar-se "de manera diferent, amb la utilització d'espais més amplis que les aules per a l'ensenyament".

FRANÇA

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



Font: Generalitat de Catalunya. Delegació del govern a França. Afectació del COVID-19. 23/04/2020.

Data                         Mesures desconfinament

23/04/2020 El Primer Ministre ha esbossat els tres principis fonamentals del desconfinament:.
• Mesures barrera
• Les proves virològiques - a un ritme anunciat de 500.000 proves per setmana a partir de l'11 de maig –
• Aïllament dels portadors del virus. Hauran de triar entre l'aïllament estricte en la llar amb l'obligació que els altres 

membres de la casa no surtin, o l'aïllament en un hotel.
- Encara que el confinament de tota la població durarà almenys fins a l'11 de maig, Jean-François Delfraissy, president de 

l'organisme científic que assessora les autoritats, ha advertit que 18 milions de persones en perill hauran de romandre 
confinades fins i tot després d'aquesta data.

• Pel que fa als centres esportius, el desconfinament es duria a terme en tres etapes. En primer lloc, de l'11 de maig al 15 de 
juny, les activitats esportives només s'autoritzarien les associacions "que desitgin ajudar a la reobertura de les escoles (i
per tant no fora d'aquest marc escolar)". Després, a partir del 15 de juny, les associacions que ho desitgin podran 
reprendre les seves activitats en petits grups, és a dir, fins a un màxim de 30 persones. Finalment, des de finals d'agost i 
principis de setembre, el Ministeri està considerant "un retorn a les activitats tradicionals", "en compliment de les normes 
sanitàries i el distanciament social probablement encara en vigor".

• Pel que fa a l'esport professional, el ministeri proposa la represa de l'activitat dels atletes a partir de l'11 de maig, "amb la 
possibilitat que els atletes s'incorporin a les instal·lacions esportives i practiquin en un format encara per perfeccionar",
escriu. Un examen mèdic previ a la represa seria obligatori per als atletes, i queda per definir una doctrina sanitària "per al 
retorn a la pràctica d'alta intensitat per als atletes d'alt nivell". Quant a les competicions, se celebrarien a porta tancada 
"fins al final de la temporada".

• L'una després de l'altra, les autoritats locals de la regió estan adaptant les seves carreteres per a fomentar el ciclisme i el 
senderisme a partir de l'11 de maig. En lloc de construir instal·lacions permanents, s'estan posant en marxa instal·lacions 
lleugeres i temporals. Pilons, barreres o simples marques en la carretera, per exemple, per a transformar un carril 
normalment reservat als cotxes en una pista per a bicicletes.

• Els llocs de culte no reobriran l'11 de maig, va dir Emmanuel Macron als funcionaris de l'església el dimarts, planejant una 
avaluació a principis o mitjans de juny per a estudiar la possibilitat de reobertura, va informar els líders de l'AFP de culte i
lògies maçòniques i al seguici del cap d'estat.

FRANÇA
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S/ Cas d’estudi: Itàlia,

accions de contenció i mitigació pel 

SARS-CoV2

27 d’Abril de 2020



ITÀLIA

27/04_2.324 casos nous

Font: https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html

https://www.ecdc.europa.eu/en
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html


Data Mesures desconfinament

02/04/2020 • L’app allertaLOM no exclou l’activació de la traçabilitat. Per tant, es podrien seguir els moviments dels casos positius i 
alertar a les persones que s’hi ha creuat o han tingut contacte. Aquest fet podria ser rellevant en la fase de relaxament del
cofinament.

• L’app de files virtuals podria ser una bona pràctica en la fase de desconfinament per gestionar, de manera ordenada, el 
flux de persones en llocs públics. 

06/04/2020 • Es plateja reprendre el nou curs escolar amb formació a distància al setembre si no es pot garantir la distància de 
seguretat.

07/04/2020 • El primer ministre Conte es reuneix amb el Comitè tècnic científic per començar a estudiar l’anomenada “fase 2” post 
emergència (desconfinament). Aquesta es farà en dos etapes: primer podran reactivar-se algunes activitats productives i 
més endavant es realitzaria un alleugeriment gradual del confinament. Encara no s’han establert possibles dates però es 
parla de la propera setmana per les empreses i a partir del 4 de maig per recuperar els desplaçaments.

16/04/2020 • Mesures regionals a La Llombardia 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. 

ITÀLIA

Font: Generalitat de Catalunya. Delegazione in Italia. Report COVID-19, 02/04/2020; 16/04/2020.

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



Data Mesures desconfinament

21/04/2020 • El Inail (Institut Nacional d'Assegurança d'accidents en el treball) ha presentat un dossier amb les directrius a seguir per a 

la reobertura de les oficines. Entre les mesures indicades: 

 preferència pel tele treball 

 sanejament del local abans de reobrir-lo 

 termoscàner per a detecció de temperatura 

 reposicionament de les estacions de treball; introducció de barreres separadores (com ara panells de plexiglass o 

mobles) 

 ventilació contínua, desplaçament i permanència reduïts al mínim, amb manteniment de distàncies, per a zones 

comunes (menjadors d’empresa, punts de refresc, vestidors, lavabos) 

 limitació dels desplaçaments dins de l'empresa al mínim 

 prohibició de reunions presencials. Si és indispensable, es poden mantenir amb el nombre mínim de participants i 

amb una distància adequada; entrada i sortida dels treballadors en diferents moments i, si és possible, amb una 

porta d’entrada i una de sortida 

 dispensadors de neteja de mans; neteja diària. 

22/04/2020 • Pla de salut. Cinc directives: es mantindrà l’obligació de portar màscares i el distanciament social, amb algunes 

modificacions, fins al descobriment d’una vacuna o teràpies efectives; l'enfortiment dels serveis de prevenció per evitar 

situacions noves com les residències de gent gran; identificació d’estructures dedicades exclusivament al tractament de 

Covid-19; pla d’investigació epidemiològica basat en proves serològiques (immediatament 150 mil seguit d’altres 150 mil); 

aplicació per mòbil del seguiment (“Immuni”) sense, però, cap obligació d'ús ni penalitzacions. 

ITÀLIA

Font: Generalitat de Catalunya. Delegazione in Italia. Report COVID-19 21-22/04/2020.



Data Mesures desconfinament

22/04/2020 • Reactivació de les activitats: Les activitats comercials i de producció es reobriran sobre la base d’un pla homogeni per a 

tota Itàlia (no de manera regional), però sempre mantenint sota observació la corba de contagi en relació amb la capacitat 

d’allotjament de les estructures hospitalàries de les diferents zones. El pla de reobertura gradual es presentarà en breu 

per permetre tornar a començar a partir del 4 de maig, tenint en compte la possibilitat de desplaçar-se en transport 

públic. 

ITÀLIA

Font: Generalitat de Catalunya. Delegazione in Italia. Report COVID-19 22/04/2020.
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S/ Cas d’estudi: Regne Unit,

accions de contenció i mitigació pel 

SARS-CoV2

27 d’Abril de 2020



REGNE UNIT

27/04_ 4.463 casos nous

Font: https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html

https://www.ecdc.europa.eu/en
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html


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


Data Mesures sanitàries i de Benestar Social

23/04/2020 • A la compareixença, la primera ministra recorda que el govern encara no pot començar a desconfinar a la població, i que 
el retorn a la normalitat no es farà efectiu fins d’aquí uns mesos.

• El govern escocès publica el primer informe sobre el desconfinament de la població. El document, que no inclou terminis 
de temps de desconfinament, confirma que el desconfinament es farà de forma esglaonada i progressiva. Segons 
l’informe, hi ha mesures, com ara la obertura dels pubs i els esdeveniments públics, que romandran actives per un període 
prolongat de temps o fins i tot fins l’any vinent. Només les empreses que puguin assegurar la implementació de les 
mesures de distanciament social estaran autoritzades a obrir en una primera fase d’obertura. Pel que fa les escoles, no 
tots els nens podran tornar a fer classe presencial a l’hora. Segons l’informe, aquest serà el “nou concepte de normalitat” 
per Escòcia, mentre s’apren a conviure amb el virus.  

REGNE UNIT—ESCÒCIA

Font: Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda

https://www.gov.scot/news/looking-beyond-lockdown/
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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

27/04_130 casos nous

Font: https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html

https://www.ecdc.europa.eu/en
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html


DINAMARCA

Data Mesures desconfinament

20/04/2020 • L'Institut Nacional de Salut emet recomanacions de cara a la reobertura (20.04) per als negocis com 
perruqueries, centres de fisioteràpia o estudis de tatuatges.: mantenir els dos metres de distància amb 
altres persones i quan no sigui possible fer servir màscares i ulleres per tapar boca i els ulls; tancar o 
reorganitzar les sales d'espera perquè hi hagi com a màxim una persona per cada 4m2 i retirar-ne joguines 
i revistes.

23/04/2020 • Debat polític sobre la conveniència d'aixecar les restriccions en funció de la situació a cada regió.

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

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



FINLÀNDIA

27/04_101 casos nous

Font: https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html

https://www.ecdc.europa.eu/en
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html


FINLÀNDIA

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

Data Mesures desconfinament

21/04/2020 • El govern estudia començar a aixecar restriccions i permetre la reobertura de les escoles.

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



ISLÀNDIA

27/04_2 casos nous

Font: https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html

https://www.ecdc.europa.eu/en
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html


ISLÀNDIA

Data Mesures desconfinament

20/04/2020 • A partir del 04.05 es permetran les visites a les residències de gent gran. Hi haurà restriccions, com per 
exemple màxim d'una persona per visita.

• La idea és que el 04.05 s'aixequin altres restriccions imposades pel COVID-19: es tornaran a obrir les 
escoles, centres d'estètica i massatges, i museus. Es permetran reunions de fins a 50 persones.

22/04/2020 • Es permetrà de nou iniciar les classes de natació per als nens, tot i que les piscines pel públic en general 
seguiran tancades.

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

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



NORUEGA 

27/04_38 casos nous

Font: https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html

https://www.ecdc.europa.eu/en
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html


NORUEGA 

Data Mesures desconfinament

20/04/2020 • Les escoles bressol i de primària tornen a obrir després de 39 dies. També ho fan perruqueries, centres de 
fisioteràpia i dentistes, entre d'altres.

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 20/04/2020

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/



