Des del 21 d'abril

Ús de mascaretes
#AMBRESPONSABILITAT

ÚS DE MASCARETES
Les persones de sis anys en avant queden obligades
a l’ús de la mascareta en els següents suposats:

- En els centres, serveis i establiments sanitaris
segons el que s'estableix en el Reial Decret

1277/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen

les bases generals sobre autorització de centres,
serveis i establiments sanitaris, per part de les
persones treballadores, dels visitants i dels
pacients amb excepció de les persones

ingressades quan romanguen a la seua
habitació.

- En els centres sociosanitaris, els treballadors i
els visitants quan estiguen en zones
compartides.

RECOMANACIONS RESPECTE DE L'ÚS DE

MASCARETES
- Es recomana per a totes les persones amb

una major vulnerabilitat davant la infecció per
COVID-19 que es mantinga l'ús de mascareta
en qualsevol situació en la qual es tinga

contacte prolongat amb persones a distància

menor de 1,5 metres. Per això, es recomana un
ús responsable de la mascareta en els espais

tancats d'ús públic en els quals les persones
transiten o romanen un temps prolongat.

- Així mateix, es recomana l'ús responsable de
la mascareta en els esdeveniments
multitudinaris.

- En els mitjans de transport aeri, per ferrocarril

- En l'entorn familiar i en reunions o

transports públics de viatgers. En els espais

responsable en funció de la vulnerabilitat de

o per cable i en els autobusos, així com en els

celebracions privades, es recomana un ús

tancats de vaixells i embarcacions en els quals

les persones participants.

metres, excepte en les cabines, quan siguen

- En l'entorn laboral, amb caràcter general, no

no siga possible mantindre la distància de 1,5
compartits per nuclis de convivents.

L’ús de la mascareta no serà exigible en els següents
suposats:

resultarà preceptiu l'ús de mascaretes. No

obstant això, els responsables en matèria de
prevenció de riscos laborals, d'acord amb la
corresponent avaluació de riscos del lloc de

· A les persones que presenten algun tipus de

treball, podran determinar les mesures

veure's agreujada per l'ús de la mascareta o

d'implantar-se en el lloc de treball o en

dependència, no disposen d'autonomia per a

inclòs el possible ús de mascaretes, si així es

alteracions de conducta que facen inviable la

hauran de tindre en compte el que s'estableix

malaltia o dificultat respiratòria que puga

preventives adequades que hagen

que, per la seua situació de discapacitat o

determinats espais dels centres de treball,

llevar-se la mascareta o bé presenten

derivara de la referida avaluació. Per a això

seua utilització.

en el "Procediment per als serveis de

-En el cas que, per la pròpia naturalesa de les

l'exposició al SARS-CoV-2", disponible en la

activitats, l'ús de la mascareta resulte

incompatible, conformement a les indicacions
de les autoritats sanitàries.

prevenció de riscos laborals enfront de

següent direcció:

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/

saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/
Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf

