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Donat el Reial decret 286/2022, aprovat pel Consell de Ministres i publicat al Butlletí Oficial de
l'Estat, es deixa sense efecte l’obligació d’ús de mascareta de manera general en els espais
interiors, tot i que es fixen un seguit de recomanacions a tenir en compte:
1) Continuar mantenint la renovació de l’aire als espais tancats cada 45’ (recomanable) i
durant els descansos a les aules, ajudant així al sistema mecànic de regeneració de l’aire
dels edificis (com en l’actualitat).
2) Continuar mantenint les mesures d’higiene bàsiques habituals (distància interpersonal
de seguretat d’1,5 m, rentat de mans, etc.).
3) Continuar amb l’ús de la mascareta (preferiblement de tipus FFP2):
i. Per aquelles persones, segons el sistema de salut, considerades
persones vulnerables a la COVID-19 (persones embarassades,
immunodeprimides i majors de 60 anys) en qualsevol situació en què
tingui contacte perllongat amb persones a una distància inferior a 1,5 m.
ii. Per part del personal positiu per COVID-19 amb simptomatologia lleu i
que no requereixi baixa laboral o personal amb simptomatologia
compatible amb la COVID-19.
4) Continuar amb l’ús responsable de la mascareta, independentment del manteniment de
la distància interpersonal de seguretat i/o la interposició de barreres físiques en la
disposició dels espais de treball, i especialment:
i. En activitats presencials grupals com reunions o similars que es realitzin
en interiors i en les quals no estiguin garantides les condicions de
ventilació i/o distància mínima de seguretat.
ii. En espais docents on no estiguin garantides les condicions de ventilació
i/o distància mínima de seguretat.
iii. En espais tancats o d’ús restringit, com per exemple ascensors.
iv. En esdeveniments en què es puguin preveure aglomeracions.

