LA COVID-19:
Com ha d’actuar el professional
davant la sol·licitud d’informe d’excepció de l’ús de mascareta.

L’Ordre SND/422/2020, de 19 de maig del Ministeri de Sanitat del Govern espanyol i la
Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya han decretat que l’ús de la mascareta sigui obligatori a la via pública, als
espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat obert al públic, inclosos els mitjans de
transport. Mentre duri, doncs, la crisi sanitària causada per la pandèmia de la COVID19, tots haurem de dur mascareta.
La normativa esmentada, i concretament la Resolució SLT/1429/2020, disposa que les
persones de sis anys en endavant estan obligades a l’ús de mascareta i en defineix les
condicions i exempcions. En aquest últim punt la seva interpretació ha pogut generar
certa confusió que està determinant el seguit de peticions d’informes mèdics d’exempció
de l’ús de mascaretes.
En aquest context i davant d’aquest tipus de sol·licitud, el metge haurà de tenir en
compte el següent:

El deure cívic del ús de les mascaretes
Més enllà de la obligatorietat del ús de la mascareta que especifiquen les normes citades
més amunt, hi ha prou indicis i experiències observacionals per incloure el seu ús massiu
entre les mesures per prevenir les virasis respiratòries, juntament amb el rentat de mans
freqüent, respectar les distàncies, la ventilació i reducció d’aforaments als espais tancats
i la reducció de la interacció social.

S’ha de tenir present que aquesta obligació i deure de protecció s’imposa a la ciutadania
per evitar la generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19 i la pròpia
exposició a aquests riscos. Caldria fer-ho entendre, doncs, no simplement com una
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obligació, sinó com una estratègia per assolir uns beneficis tant a nivell individual com
referits a la salut pública.
A nivell individual es tracta de reduir el risc tant de transmetre la malaltia a altres
persones, com de contagiar-se d’un portador asimptomàtic. En relació a la salut pública
es tracta d’assolir l’objectiu de reduir les taxes de transmissió, aplanar la corba i evitar la
saturació del sistema sanitari, i fins i tot, com s’ha suggerit, reduir la gravetat de la
malaltia al reduir-se l’inòcul contagiant.
El risc cero no existeix, però la confluència de totes les mesures preventives
aconsegueixen reduir-lo. Pel que fa a l’ús massiu de la mascareta, l’experiència adquirida
arreu del món, tant en les epidèmies estacionals de grip com d’altres virus respiratoris
(SARS), indica que aquesta mesura és eficaç per reduir la transmissió comunitària de la
malaltia. A més a més, un estudi realitzat al EU juntament amb altres països asiàtics
durant l’epidèmia de SARS va mostrar que els beneficis de l’ús de la mascareta van
excedir als efectes directes de prevenció de la malaltia al incidir en l’augment de la
conscienciació pública vers les altres mesures com aïllament i higiene.

Existeixen situacions clíniques que justifiquin l’exempció de l’ús de la mascareta?
Les situacions clíniques que podrien limitar l’ús de la mascareta són molt excepcionals i
cap d’elles constitueix una contraindicació absoluta per la salut.
Malgrat això, s’estan invocant com a situacions que poden suposar l’exempció de la
mascareta les següents:
1.- Malaltia respiratòria que pugui veure’s agreujada per l’ús de la mascareta.
En aquests casos cal tenir present que el criteri clínic serà el que determini l’existència o
no d’aquesta circumstància, i que requerirà valorar cas per cas, tenint en compte, però:
a).- Que no existeix cap contraindicació absoluta reconeguda.
b).- Que l’ús correcte de la mascareta quirúrgica, higiènica o casolana no representa una
resistència important a la respiració i no s’ha demostrat que ocasioni un descens de la
saturació d’oxigen. En canvi, en aquests casos cal tenir present que els filtres facials de
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partícules (FFP) – que en temps de pandèmia s’han d’utilitzar sense vàlvula exhalatòria
- ofereixen més resistència al aire i augmenten l’espai mort respiratori, amb possibilitat
d’empitjorar la insuficiència respiratòria.
c).- Cal que aquests malalts sàpiguen que, precisament per la seva malaltia respiratòria,
són mes vulnerables a la COVID-19 i, per tant, requeririen més que un altre la protecció
de la mascareta, juntament amb les altres mesures de seguretat.
2.- Problemes de discapacitat intel·lectual, salut mental o manca d’autonomia.
Donat que el grau de discapacitat pot ser molt variable, cal també valorar, amb criteris
clínics, cas per cas i analitzar quines són les possibles limitacions a un ús adequat de la
mascareta.
En aquests casos cal tenir present que la malaltia en sí no constitueix una contraindicació
per l’ús de la mascareta, sinó que és la causa de que no se’n pugui fer un ús adequat, i
per tant no s’ha d’entendre que la persona està exempta de portar la mascareta, sinó que
la seva situació clínica justificaria o disculparia un ús no continuat o inadequat.
3.- Problemes de discapacitat auditiva.
Degut a que la lectura de llavis és molt important perquè aquestes persones es puguin
comunicar amb el seu entorn, caldrà recórrer en aquests casos a les mascaretes
transparents homologades que són, però, cares i no sempre disponibles.
En cas de no disposar-ne, l’interlocutor d’aquestes persones es pot veure obligat a fer un
ús intermitent de la mascareta. Tampoc aquí la discapacitat contraindica l’ús de
mascareta, sinó que la pot condicionar en els interlocutors. En aquests casos l’informe
només es podrà emetre a petició del pacient indicant l’existència d’aquesta discapacitat
auditiva, si se’n té constància.
4.- Els nens.
Tot i que la normativa obliga al ús de la mascareta a partir dels sis anys, els nens, a
qualsevol edat, són igualment susceptibles d’infectar-se per la COVID-19 com de
trametre la malaltia tot i sent freqüentment asimptomàtics.
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Requeririen, doncs, les mateixes mesures de protecció que un adult. Sovint, però, toleren
malament la mascareta i és difícil aconseguir que en facin un ús adequat. Correspon als
pares i a l’escola la tasca de preparar a l’infant per, sense forçar-lo, obtenir la seva
cooperació.
En tot cas caldrà reforçar el missatge i prioritzar l’ús de la mascareta en espais interiors,
quan no es puguin mantenir les distàncies i en presència de persones no convivents. Tot
i això l’edat inferior a dos anys es considera una contraindicació per l’ús de qualsevol
tipus de mascareta.

Petició d’informe mèdic en que es faci constar l’exempció de l’ús de mascareta.
Davant de la petició d’un informe en què es faci constar l’exempció de l’ús de la
mascareta, el metge haurà d’informar al peticionari de que no hi ha contraindicacions
absolutes reconegudes pel seu ús, i que, llevat de certa incomoditat subjectiva, l’ús
correcte de la mascareta no té cap efecte perjudicial per a la salut i que, en canvi, la seva
eficàcia per reduir l’expansió de la COVID–19 és reconeguda arreu. Que el seu ús és un
acte de responsabilitat de protecció personal a la vegada que solidari.
En els casos en que hi hagi dificultats reals per l’ús correcte de la mascareta, referits al
capítol anterior, el metge en farà una valoració cas per cas i en aquells en que no sigui
possible un ús continuat, podrà fer-ho constar en l’informe, no eximint de l’ús de la
mascareta sinó indicant que, atesa la patologia de la persona, és possible que no pugui
portar la mascareta de manera continuada o de manera correcta. En tot cas, però, caldrà
insistir en la necessitat de protegir-se al màxim en locals tancats i quan no es puguin
mantenir les distàncies recomanades.

Resum:
- La normativa estatal i autonòmica obliga al ús de la mascareta i en defineix les
condicions i les excepcions.
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- La mascareta és una eina reconeguda arreu com eficaç, tant com a protecció
personal com per reduir l’expansió comunitària de les virasis respiratòries i també de la
COVID-19, juntament amb les altres mesures d’higiene i reducció de la interacció social.
- Llevat de l’edat inferior a dos anys, no existeixen contraindicacions absolutes
per l’ús de la mascareta i les limitacions son mínimes i contades.
- Les persones que pateixen malaltia respiratòria crònica, lluny de que la seva
malaltía constitueixi una contraindicació per l’ús de mascareta, són els mes vulnerables
davant la COVID – 19 i, per tant, mereixedors d’una protecció més estricte.
- Davant de la petició d’un informe mèdic eximent de l’ús de mascareta, el metge
en farà una valoració individual tant de les dificultats de la persona per fer-ne un ús
adequat, com dels riscos de no portar-ne, informant-ne degudament a l’interessat.
- Contades situacions clíniques, tot i que no constitueixen una contraindicació per
l’ús de la mascareta, poden comportar certes dificultats per fer-ne un ús adequat i
continuat. En els casos en que se n’hagi de fer un ús discontinuat o intermitent cal insistir
en que l’ús ha de ser sobretot quan la persona està en espais tancats i quan no es pugui
mantenir les distàncies.
- El contingut de l’informe ha de ser objectiu i veraç i referir-se a l’estat de salut del
pacient i a dades contrastades i valorades pel professional. L’informe no eximirà de l’ús
de la mascareta sinó que indicarà que, atenent a la patologia de la persona, és possible
que no pugui portar la mascareta de manera continuada o de manera correcta.
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