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Objectius de l’estratègia de la temporada d’hivern
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• La voluntat de l’Executiu és la d’adaptar-se a la realitat esdevinguda després de 
l’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

• L’estratègia i els protocols acordats busquen garantir Andorra com una destinació 
segura, tant per als propis residents com per als visitants.

• La gestió de la situació sanitària i la qualitat de l’oferta turística han permès obtenir 
uns índex alts de recomanació per part dels nostres visitants que cal mantenir.

• S’ha treballat de manera conjunta amb el sector privat, amb tots els actors del 
sector turístic: 

Confederació Empresarial Andorrana
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra
Empresa Familiar Andorrana
Ski Andorra
Naturlandia

Unió Hotelera d’Andorra
Autèntics Hotels d’Andorra
Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics
Associació d’Agències de Viatge
Associació de Comerciants de l’Eix Central



Protocols de cribratge periòdic al sector turístic
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• Tests massius al sector turístic que s’emmarca en l’estratègia de cribrar
setmanalment al 40% de la població –i al 100% del sector turístic– :

 14.500 tests ràpids d’antigen per setmana al sector turístic i comerç.

 Les despeses dels tests i de la logística assumides pel Govern.

 Capacitat d’adaptar l’operativa, que es mantindrà tot l’hivern, segons les 
necessitats de cada moment.

 Els tests són voluntaris.

• Seguiment de les mesures de prevenció generals per a evitar la propagació:

 Ús obligatori de la mascareta.

 Distanciament interpersonal.

 Higiene de mans.



Protocols per a les estacions d’esquí
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• Els camps de neu han de seguir les mesures de prevenció generals per a evitar la 
propagació del virus, però també n’hi ha d’específiques:

 Dimensionar els espais d’espera.

 Instal·lació de dispensadors de gel hidroalcohòlic a les entrades i espais 
tancats.

 Pautes de neteja i desinfecció de les instal·lacions.

 Prioritzar els pagaments i gestions en línia.

 Capacitat de les cabines i remuntadors limitada al mateix percentatge 
vigent per al transport públic (actualment és del 75%).



Protocols per als turistes que pernoctin al país
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• Els turistes –excepte els que vinguin d’Espanya, França o Portugal– que pernoctin 
al Principat durant tres nits o més hauran de d’acreditar un test negatiu:

 Majors de 6 anys.

 Prova amb una antiguitat màxima de 72 hores.

 S’acceptaran tant les proves PCR com les TMA.

 L’admissió a l’allotjament turístic estarà vinculada a la presentació del 
resultat negatiu de la prova.

• Els grups escolars que viatgin al Principat en autocar durant les setmanes 
blanques també hauran d’acreditar un test  amb resultat negatiu –en les mateixes 
condicions– independentment de la seva procedència.



Altres mesures - Assegurances
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• El sector turístic ha desenvolupat diverses assegurances aplicables en el cas que 
un turista esdevingui positiu durant la seva estada al Principat. 

• Les assegurances d’Ski Andorra, la Unió Hotelera i les Agències de viatges 
inclouen en el seu preu:

 Repatriació del positiu (i en alguns casos de l’acompanyant).

 Despeses mèdiques i hospitalàries

 Reemborsament del paquet sencer, dels dies d’esquí o de les nits
no gaudides



Altres mesures – Comunicació internacional

© Govern d’Andorra – 2020

• Elaboració i publicació d’un butlletí setmanal (en diversos idiomes) adreçat al 
turisme i a les agències de viatges per donar a conèixer els protocols aplicables:

 https://www.govern.ad/covid19_newsletter/es/

 https://www.govern.ad/covid19_newsletter/fr/

 https://www.govern.ad/covid19_newsletter/en/

• Publicació setmanal de les dades de referència internacional en quatre idiomes 
per tal de poder conèixer la situació epidemiològica actualitzada del Principat:

 www.govern.ad/covid19
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Gràcies per la vostra atenció


