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Els animals de companyia no poder patir ni ser transmissors del COVID-19 

L’Organització Mundial de la Salut, The World Small Animal Veterinary Association i The World 

Organization for Animal Health, asseguren que, en l’actualitat, no hi ha evidències científiques 

que demostrin que els animals de companyia puguin patir el COVID-19 o que siguin transmissors 

d’aquesta malaltia.  

Fins al moment, l’Organització Mundial de la Salut afirma que no s’ha demostrat que els 

animals de companyia, com ara els gossos o els gats, puguin patir ni transmetre la malaltia, que 

ja s’ha convertit en pandèmia i afecta a tot el món.  

Recordar que les mesures establertes per la declaració de l’estat d’alarma permetem sortir del 

domicili per tal de treure a passejar als gossos. Per fer-ho de forma segura es recomana seguir 

les instruccions dels experts, com ara; realitzar passejades curtes -prioritzant els horaris de 

menor afluència- i just el temps necessari per a cobrir les necessitats fisiològiques de l’animal; 

evitar el contacte amb altres animals i / o persones; portar ampolla d’aigua amb detergent per 

netejar l’orina i bosses per a excrements; i, finalment, després de la passejada, desinfectar la 

seva cua i les seves potes, i rentar-nos les mans i no tocar-nos els ulls, el nas, ni la boca.  

També és permesa l’alimentació de les colònies felines, l’Ajuntament de Molins de Rei ha 

autoritzat i acreditat als alimentadors voluntaris del municipi, això si, prioritzant els horaris de 

menys afluència i intentant espaiar l’alimentació el màxim de dies possibles. 

A més a més, es recomana, en cas d’haver de portar l’animal al veterinari, contactar abans 

telefònicament amb el centre veterinari. D’aquesta manera, se li indicaran les instruccions 

pertinents fer efectuar el trasllat.  

En aquesta mateixa línia, l’Hospital Veterinari de Catalunya ha explicat, que, per prevenció, si 

ets un possible cas positiu, intentis evitar el contacte amb l’animal, de la mateixa manera que ho 

fas amb els humans, i, alhora, tractis d’organitzar-te per tal que un altre membre de la família 

s’encarregui del benestar de l’animal de companyia.  

Finalment, des de l’Ajuntament de Molins de Rei fem una crida als ciutadans i ciutadanes per 

recordar que no hi ha cap justificació per prendre mesures contra els animals de companyia com 

ara l’abandonament d’aquests. 


