Mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel
coronavirus en l’àmbit funerari
20 de març de 2020, 11h

Les mesures de prevenció del coronavirus van variant en funció de l’evolució de la situació.
D’acord amb el Departament de Salut, en el moment actual cal tenir present el següent:
1. Vetlles, cerimònia o sepelis
-

Si la persona ha mort per la COVID-19: es suspenen totes les activitats d’aquest tipus tant
en instal·lacions públiques com privades. No es podrà celebrar cap activitat relacionada
fins que no passi la quarantena de totes les persones que van tenir contacte amb la
persona finada en els darrers catorze dies.

-

En altres casos: no estan prohibides però es recomana de no fer cap reunió presencial de
persones. En cas de fer-se cal extremar les mesures de seguretat. Com a mínim, no superar
el terç de l’aforament màxim del local i mantenir una distància de seguretat d’entre 1 i 2
metres entre les persones. També s’evitaran tots els contactes corporals entre persones,
fins i tot aquells vinculats a ritus, cerimonials o les tradicions de cortesia. Alhora caldrà
reforçar les mesures bàsiques d’higiene:
o
o

Cal que facin el rentat de mans freqüent.
Es recomana que, en el moment de tossir o esternudar, es tapin la boca i el nas
amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze i que es rentin les
mans de seguida.

D’altra banda, cal tenir present que les mesures de restricció de circulació de persones no
recullen de manera expressa l’exempció de la prohibició de desplaçaments motivats per
aquesta causa.
2. Incineracions i enterraments

de Salut

-

Sigui quina sigui la causa de la mort, el destí final del cadàver pot ser l’enterrament o la
incineració, en les condicions habituals. Els serveis funeraris tenen indicacions precises de
les precaucions addicionals que cal prendre.

-

Les cendres poden ser objecte de manipulació sense que suposin cap risc.

-

El trasllat internacional d’un cadàver d'un cas de COVID-19 es pot fer de manera anàloga
al trasllat internacional de la resta de morts per qualsevol altra causa, seguint el que
estableix la legislació vigent. Així, doncs, no hi ha més restricció que la que pugui sorgir del
tancament de fronteres o de les dificultats de transport.
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