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Les mesures establertes al territori de Catalunya 

en matèria de salut pública, 

per a la contenció del brot pandèmic provocat 

pel coronavirus COVID-19 

establertes el 10.02.22 i vigents fins les 00 h del 18.02.22 
 

 

L’actual situació epidemiològica permet relaxar les restriccions per fer front a la pandèmia i, 

modificant la resolució vigent fins ara, s’incorporen dues novetats: eliminació de l'ús de la 

mascareta en espais exteriors, excepte amb multituds que no permetin mantenir la distància 

de seguretat, i l’obertura, sense límit d’aforament, de l’oci nocturn. 

L’aforament dels actes religiosos segueix sent del 100 % en espais tancats. Cal mantenir amb 

insistència la cura de les mesures sanitàries d’higiene, la mascareta en interiors i en el 

transport públic, la distància de metro i mig entre les persones i el ventilar freqüentment els 

espais. És un deure social el vacunar-se. És la ciutadania qui ha d’adoptar les mesures 

necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la infecció, així com la pròpia 

exposició a aquests riscos, i ha d'adoptar les mesures de protecció individual i col·lectiva (punt 

2.1 de la Resolució). 

 

Per si és del vostre interès i necessiteu fer alguna consulta, us fiquem els enllaços del següent 

material: 

 

      Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

 

RESOLUCIÓ SLT/254/2022, de 9 de febrer, per la qual es modifica la Resolució 

SLT/177/2022, de 2 de febrer, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut 

pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8603/1890050.pdf   

 

Mesures per a la contenció de la COVID-19 establertes a partir del 10.02.22, les quals 

estaran vigents fins a les 00:00 hores del dia 18 de febrer de 2022 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/mesures/10-

febrer/  

 

Resum de les mesures contra la COVID-19 a Catalunya, a partir del 10.02.22, que 

estaran vigents fins a les 00:00 hores del dia 18 de febrer de 2022 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-

ncov/ciutadania/mesures/mesures-10-febrer.pdf  

 

 
 

 

I recordeu que sempre s’ha de tenir cura de la: 
 

  vacunació     mascareta      distància      higiene           ventilació 
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