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Ús de mascareta en 
interiors per a la protecció 
davant la Covid-19

D’acord amb el que estableix el Reial decret 286/2022, de 19 d’abril, pel qual es modifica l’obli-
gatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

El Servei de Prevenció Aliè, Previntegral, SL, fa aquestes recomanacions respecte a l’ús de 
mascaretes en interiors per a la protecció dels treballadors davant la Covid-19, d’acord amb 
l’avaluació del risc realitzada per a cadascuna de les següents situacions:

1. TREBALLADORS VULNERABLES
Avaluació del risc:

• Probabilitat: baixa

• Conseqüències: greus

• Nivell de risc: moderat (les mesures per controlar el risc han de ser clarament definides i 
implantades; es requereix un seguiment periòdic de les accions preventives per garantir-ne 
l’adequació i l’eficàcia)

Recomanació respecte a l’ús de la mascareta en interiors:

En espais interiors, els treballadors vulnerables hauran de dur posada en tot moment una mas-
careta de protecció respiratòria de tipus FFP2 sense vàlvula.
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Altres mesures: 

S’ha d’informar prèviament tots els treballadors respecte a l’ús de la mascareta que els treba-
lladors vulnerables han de fer en espais interiors. 

Es recorda que la consideració de treballador vulnerable correspon a: 

• Grups vulnerables davant la Covid-19 segons el Procediment d’actuació per als Serveis de 
Prevenció de Riscos Laborals davant l’exposició al SARS-CoV-2 (Ministeri de Sanitat): perso-
nes de 60 anys o més, immunodeprimits per causa intrínseca o extrínseca i embarassades.

2. TREBALLADORS NO VULNERABLES 
(en feines que suposen exposició al públic i entrar-hi en contacte)

Avaluació del risc:

• Probabilitat: mitjana

• Conseqüències: mitjanes

• Nivell de risc: moderat (les mesures per controlar el risc han de ser clarament definides i 
implantades; es requereix un seguiment periòdic de les accions preventives per garantir-ne 
l’adequació i l’eficàcia)

Recomanació respecte a l’ús de la mascareta en interiors:

En espais interiors, els treballadors no vulnerables hauran de dur posada una mascareta de 
protecció respiratòria de tipus FFP2 sense vàlvula durant l’exposició al públic i quan estiguin en 
contacte amb altres persones. 

En les tasques en què no hi ha una exposició a persones ni s’hi entra en contacte, hauran de 
dur posada una mascareta quirúrgica sempre que no es pugui garantir una distància de segu-
retat d’1,5 m entre persones en contacte prolongat i quan la ventilació sigui inferior a un nivell 
de qualitat de l’aire IDA 2, és a dir, de 12,5 l/s per persona.

En agrupacions de persones en espais reduïts (en reunions o activitats similars), tot i que s’hi 
compleixin les condicions de distància i ventilació, es recomana l’ús de la mascareta quirúrgica.

Altres mesures: 

S’ha d’informar prèviament tots els treballadors respecte a l’ús de la mascareta que els treba-
lladors no vulnerables amb exposició al públic han de fer en espais interiors.



3 de 4

20/04/2022

Ús de mascareta en interiors per protecció 
davant la Covid-19

3. TREBALLADORS NO VULNERABLES 
(en feines que no suposen exposició al públic ni entrar-hi en contacte)

Avaluació del risc:

• Probabilitat: baixa

• Conseqüències: mitjanes

•  Nivell de risc: tolerable (no és necessari millorar l’acció preventiva; es requereixen compro-
vacions periòdiques per garantir que es manté l’eficàcia de les mesures de control)

Recomanació respecte a l’ús de la mascareta en interiors:

En espais interiors, els treballadors no vulnerables que no estan exposats al públic ni hi entren 
en contacte han de dur mascareta quirúrgica quan no es pugui garantir una distància de segu-
retat entre persones d’1,5 m, hi hagi contacte prolongat i la ventilació sigui inferior a un nivell 
IDA 2, és a dir, de 12,5 l/s per persona.

En agrupacions de persones en espais reduïts (en reunions o activitats similars), tot que s’hi 
compleixin les condicions de distància i ventilació, es recomana l’ús de la mascareta quirúrgica.

En la resta de situacions, és a dir, quan es pugui garantir la distància de seguretat i la ventilació 
mínima sigui d’un nivell de qualitat IDA 2, no serà necessari l’ús de la mascareta quirúrgica.

4. TREBALLADORS DEL SECTOR SANITARI, SOCIOSANITARI I TRANS-
PORT PÚBLIC
Avaluació del risc:

• Probabilitat: alta

• Conseqüències: mitjanes

• Nivell de risc: important (no s’han de començar els treballs fins que no s’hagin verificat la 
implantació i l’eficàcia de les mesures de control; es requereix un seguiment periòdic ex-
haustiu de les accions preventives per garantir-ne l’adequació i l’eficàcia)

Obligació d’ús de la mascareta en interiors: 

D’acord amb el Reial decret 286/2022, de 19 d’abril, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús 
de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 en els sectors 
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sanitari, sociosanitari i de transport públic, és obligatori l’ús de la mascareta en interiors per als 
treballadors que prestin servei en aquests sectors. 

La recomanació del Servei de Prevenció Aliè és utilitzar mascareta de protecció respiratòria de 
tipus FFP2.

Nota important: a part de les indicacions que es fan en aquest document respecte a l’ús de 
la mascareta en espais interiors, es mantenen la resta de mesures de prevenció davant la Co-
vid-19 vinculades a l’avaluació de riscos vigent.

Durada d’aquestes recomanacions: fins que l’administració sanitària informi els Serveis de 
Prevenció respecte a la situació epidemiològica i la virulència del SARS-Cov2 i les dades perme-
tin normalitzar les mesures.

A data de 19/04/2022, es disposa de les següents dades epidemiològiques relatives a Catalunya 
i Aragó (segons informació obtinguda de l’Actualización N.º 591: Enfermedad por el coronavirus 
COVID-19  – 19/04/2022. Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias y Emergencias Sanitarias):

CATALUNYA

• Incidència acumulada de casos diagnosticats (>= 60 anys) a 14 dies: 364,77

• Incidència acumulada de casos diagnosticats (>= 60 anys) a 7 dies: 174,99

ARAGÓ

• Incidència acumulada de casos diagnosticats (>=60 anys) a 14 dies: 422,32

• Incidència acumulada de casos diagnosticats (>=60 anys) a 7 dies: 213,81

De conformitat amb els criteris de valoració del risc que defineixen l’escenari en què es troba 
el territori, segons la Taula 1 del document Indicadors per a la valoració del risc i nivells d’alerta 
de transmissió de la Covid-19, del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, i d’acord 
amb les dades epidemiològiques que s’han indicat més amunt, es determinen els següents 
nivells de risc:

CATALUNYA: nivell de risc ALT en incidència acumulada a 14 dies i nivell de risc MOLT ALT en 
incidència acumulada a 7 dies.

ARAGÓ: nivell de risc ALT en incidència acumulada a 14 dies i nivell de risc MOLT ALT en inci-
dència acumulada a 7 dies.


