
ÚS DE MASCARETES

Les persones de sis anys en avant queden obligades 
a l’ús de mascaretes en els següents suposats:

- En els centres i serveis sanitaris, en les oficines 
de farmàcia i en farmacioles, 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, les persones que 
hi treballen sempre que estiguen en contacte 
amb persones residents o en zones compartides 
amb aqueixes persones i els visitants quan 
estiguen en zones compartides.

L’obligació continguda en l’apartat anterior no serà 
exigible en els següents supòsits:

- A les persones que presenten algun tipus 
de malaltia o dificultat respiratòria que puga 
veure’s agreujada per l’ús de la mascareta 
o que, per la seua situació de discapacitat 
o dependència, no disposen d’autonomia 
per a llevar-se la mascareta o bé presenten 
alteracions de conducta que facen inviable la 
seua utilització. 

- D’acord amb les indicacions de les autoritats 
sanitàries, en el cas que l’ús de la mascareta 
resulte incompatible amb la naturalesa pròpia 
de les activitats.

RECOMANACIONS EN L’ÚS DE MASCARETES

- Es recomana per a totes les persones que 
presenten simptomatologia compatible 
amb una infecció respiratòria aguda o amb 
una major vulnerabilitat davant la infecció 
per SARS-CoV-2, que es mantinga l’ús de 
mascareta en qualsevol situació en la qual 
es tinga contacte prolongat amb persones 
a distància menor d’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 l’entorn familiar i en reunions 
o celebracions privades, es recomana un ús 
responsable en funció de la vulnerabilitat dels 
participants.

Per a més informació: Reial decret 65/2023, de 
7 de febrer, pel qual es modifica l’obligatorietat 
de l’ús de mascaretes durant la situació de crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2023-3292
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