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Noves recomanacions a seguir per frenar la propagació del coronavirus 

Després de més de 10 dies de confinament, l’Ajuntament de Molins de Rei insisteix en la 

importància d’extremar les mesures de prevenció per tal de prevenir més contagis i poder 

combatre amb fermesa el coronavirus.  

A les principals recomanacions de les autoritats sanitàries, com evitar el contacte proper amb 

les persones que tinguin símptomes d’infecció respiratòria, protegir-nos limitant l’activitat 

social i rentar-nos les mans freqüentment, ara extremem les indicacions proposant més 

mesures de prevenció per evitar la propagació del coronavirus. 

Primerament, i pel que fa a la compra alimentària, l’abastiment està garantit; per tant, es 

recomana anar a comprar una vegada a la setmana i únicament quan sigui indispensable. Ara 

és molt important no col·lapsar els supermercats, com també ho és fer els desplaçaments 

mínims i justificats. Col·laborem tots per evitar la propagació del virus.  

Tanmateix, és possible que hagis de fer alguna compra de ferreteria, recanvis… La Generalitat de 

Catalunya recomana posposar la compra. En cas que sigui indispensable, se suggereix fer la 

comanda per Internet. 

Pel que fa a la manipulació dels aliments, aquests dies, l’Organització de les Nacions Unides ha 

fet èmfasi en les mesures del seu programa mundial dels aliments: en primer lloc, mantenir les 

mans netes quan s’hagi de manipular aliments; tot seguit, recomana que ens assegurem de 

cuinar bé la carn, separar els aliments crus i els cuits, i, per últim, encara que sembli massa 

evident, guardar de forma segura tots els aliments a temperatures segures. La seguretat 

alimentària és tan important com la resta de mesures per prevenir el contagi del coronavirus.  

D’altra banda, la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SEIMC) 

recomana evitar el consum d’alcohol i tabac, perquè aquestes substàncies debiliten el sistema 

immunitari.  

I per últim, però no menys important, recordem i constatem que seguir amb el confinament és 

l’única via demostrada per frenar la corba de la covid-19. Fer-ho possible és cosa de tots i totes. 

Per això, queda’t a casa. 


