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Recomanacions basades en les darreres informacions i directrius per a farmacèutics i 
personal laboral de la farmàcia de la INTERNACIONAL PHARMACEUTICAL FEDERATION 
(FIP). Adaptació a la nostra realitat i a recomanacions dels COF. 
 
Elaborades en base al document CORONAVIRUS SARS-CoV-2/ COVID-19 PANDEMIC: Information 
and interim guidelines for pharmacists and the pharmacy workforce, actualitzat a 19 de març de 
2020. 
 
Capacitat de gestió 
 
Cal establir mesures per assegurar la continuïtat i el bon funcionament de la farmàcia. En aquest 
cas, recomanem les mesures incloses en el document Bones pràctiques organitzatives per a 
l’oficina de farmàcia elaborat per FEFAC. 
 
Horari d'obertura 
 
Cal seguir les indicacions del COF corresponent. A Barcelona, per exemple, el COF 
indica que, mentre la situació d'alarma sanitària establerta pel RD 463/2020 es 
mantingui i, donat que moltes farmàcies han reorganitzat els torns de treball dels seus 
empleats per garantir l'atenció farmacèutica als ciutadans, els titulars d'oficina de 
farmàcia que ho necessitin podran sol·licitar la modificació de l'horari comunicat, tot 
respectant els criteris que el Departament de Salut ens ha indicat i que a continuació es 
relacionen: 
 
 Mantenir l'horari ordinari del municipi en el que està ubicada l'oficina de farmàcia. 
 No alterar els serveis d'urgència programats i notificats (cartells, CAPs, ajuntaments...) 
 
Només davant  la impossibilitat de realitzar el servei d'urgències assignat per tancament 
de la farmàcia per contagi o confinament obligatori de tot el personal, poseu-vos en 
contacte amb el coordinador per tal de poder fer la reorganització del servei.    
 
La comunicació de l'horari d'atenció al públic és important per poder mantenir la 
informació actualitzada, considerant que la farmàcia és un recurs sanitari vital en aquest 
moments i que la funció de la xarxa de farmàcies de Catalunya obertes és clau pel servei 
que esta prestant a la societat. 
 
Aquesta informació correspon a la indicació actual del COF de Barcelona. Cal sempre verificar 
les indicacions del COF corresponent. 
 
Així mateix, en cas que una farmàcia no pugui assegurar el seu horari normal d’obertura a causa 
de la no disponibilitat de personal a causa de COVID-19, s’haurà de seguir el protocol indicat per 
el COF  i comunicar al públic el nou horari d’obertura a un lloc visible almenys fora de la farmàcia. 
Els nous horaris d'obertura han d’assegurar un servei mínim a la comunitat en termes de 
subministrament de medicaments 
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Atenció al client / pacient 
 
Cal seguir també les indicacions del COF corresponent. El COF de Barcelona, per exemple, 
assenyala que: 
 
A criteri del farmacèutic/a titular i sempre que ho consideri oportú i es presentin situacions 
excepcionals, com a mesura de protecció de contagi del personal de la farmàcia, es podrà fer 
servir al finestreta per dispensar. 
 
Hem de tenir en compte que el risc de contagi del personal depèn de factors com el nivell 
d’afectació de la zona on es troba ubicada la farmàcia, el grau d’activitat assistencial o la 
tipologia de pacients/usuaris, i això pot determinar el tipus de mesures a considerar.  
 
Recomanem als farmacèutics de les àrees més afectades (com algunes poblacions de l’Anoia) 
que adoptin aquesta mesura. 
 
Aquesta informació correspon a la indicació actual del COF de Barcelona. Cal sempre verificar 
les indicacions del COF corresponent. 
 
En tot cas, per tal d’evitar la concentració de persones a la farmàcia, pacients i clients i personal 
de la farmàcia, s’ha de demanar que esperin el seu torn fora de la farmàcia. En qualsevol cas, els 
pacients / clients haurien de mantenir una distància d’1-2 metres entre ells mentre s’espera a la 
cua. 
 
Per protegir el servei a les comunitats on només hi ha una farmàcia en un radi determinat, 
s’ha de minimitzar el contacte amb pacients / clients dispensant medicaments a través d’una 
petita finestra a la façana o a la porta, com les que s’utilitzen sovint per als serveis nocturns. 
 
En els altres casos: 
 

 Es pot posar un escut de plàstic davant de la zona de distribució,  
 

 Es poden posar marques a la zona d’atenció per indicar la distància aproximada a 2 
metres entre clients i personal.  

 
 Per si cap d’aquestes mesures és possible, els pacients / clients no haurien d’entrar a la 

farmàcia. Per minimitzar el contacte, garantint la continuïtat del servei, es recomana 
que les farmàcies en general dispensin medicaments per finestra de guàrdies. 
 

 Si cap es possible  es recomana que els farmacèutics utilitzin equips de protecció 
individual adequats, si és necessari per protocol  
 

Subministrament de medicaments 
 
Quan el protocol de confinament ho fixi, el subministrament de medicaments a les farmàcies 
s'hauria de fer sense que cap persona externa al personal de la farmàcia entri a la farmàcia. 
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En altres casos, cal que el repartidor romangui a la zona de públic de la farmàcia.  
 
Lliurament de medicaments a domicili 
 
Per tal d'assegurar el subministrament adequat de medicaments als pacients i al públic, i, 
sobretot a les petites ciutats on altres farmàcies poden haver tancat, les farmàcies obertes 
poden organitzar el lliurament a domicili de medicaments. Es recomana a les farmàcies que 
poden oferir aquest servei, que ho faci, especialment per a pacients que poden estar en 
quarantena o aïllament, o que pertanyin a grups de risc o tinguin mobilitat reduïda. 
 
En el cas del lliurament a domicili, el responsable del lliurament real hauria d’evitar el contacte 
directe amb el pacient i els seus objectes personals. Els medicaments i altres articles poden 
deixar-se fora de la porta del pacient / client o en un altre lloc designat i el proveïdor s’ha de 
desplaçar per mantenir una distància segura d’1-2 metres, alhora que s’assegura visualment que 
el pacient o una persona autoritzada recullen els medicaments. 
 
Quan escaigui i sigui possible, les farmàcies comunitàries poden col·laborar amb hospitals en el 
lliurament de medicaments necessaris. 
 
Àrea d’assistència 
 
L'accés a productes d’auto-selecció per part dels clients hauria de restringir-se per evitar que 
diverses persones els toquin. Només el personal de la farmàcia hauria de tenir accés als 
productes. 
 
Avís a pacients / clients 
 
Feu un avís a l’entrada de la farmàcia amb les principals recomanacions que els pacients / clients 
han d’adoptar abans d’entrar, com ara: 
 
1. Desinfecteu-vos les mans en entrar a la farmàcia; 
2. Assegureu-vos de mantenir una distància d’1-2 metres entre vosaltres i altres clients i 
qualsevol persona del personal de la farmàcia;  
3. Respecteu les marques de distància. No camineu fora de les marques del terra, si n’hi ha; 
4. Si esternudeu o tossiu, cobriu el nas i la boca amb un mocador (que heu de llançar en un 
recipient adequat i no reutilitzar-lo) o amb l’avantbraç; 
5. Eviteu contactes propers a la farmàcia; 
6. Prepareu amb antelació les receptes. 
 
Al taulell 
 
1. Sempre que sigui possible, assigneu un empleat per estació o ubicació al mostrador i eviteu 
intercanvis. 
2. Guardeu al taulell només objectes essencials. 
3. Netegeu i desinfecteu el taulell / datàfon després de cada client / pacient. 
4. Tingueu a mà una solució a base d’alcohol per desinfectar les mans després d’haver-hi atès 
cada pacient / client. 
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Distanciació social 
 
1. Limiteu el nombre de pacients / clients que entren a la farmàcia alhora. 
2. Establiu una distància segura d'almenys un metre (preferiblement més) quan us adreceu a un 
pacient. 
3. Si és necessari, es pot utilitzar una safata per recollir receptes, lliurar medicaments i processar 
el pagament per superar aquesta distància. 
4. Aviseu els pacients perquè mantingueu una distància segura d'almenys un metre entre ells en 
espera, i utilitzeu cinta de marcat al terra per indicar on poden estar; 
 
Consells per a clients/pacients 
 
Aconsellar als clients/pacients que: 
 
1. Evitin llargues estades a la farmàcia. 
2. Evitin visitar la farmàcia si són grans o tenen comorbiditats. Sempre que sigui possible, aquests 
pacients han de demanar a un membre de la família, a un amic o a un veí que vagi a la farmàcia 
en lloc d’ells. 
 
Recomanacions per a serveis i activitats farmacèutiques a la farmàcia 
 
1. Aquelles proves o tests (mesura de la pressió arterial, colesterol, glucèmia, proves d’embaràs) 
i qualsevol altre servei que requereixi contacte directe amb un pacient ha de seguir mesures de 
protecció addicionals, com ara l’ús d’una màscara i guants. 
2. Es poden haver de restringir els serveis a què es refereix el punt anterior o interrompre’ls si 
podrien representar un risc per a la salut de l’equip (per exemple, per pacients amb símptomes 
d’infecció respiratòria). 
 
Recomanacions per a l’equip de farmàcia 
 
1. Per assegurar la continuïtat de les activitats a la farmàcia, es recomana dividir l’equip per torns 
(per exemple, un al matí i un a la tarda), amb el possible tancament de la farmàcia entre ells, 
per desinfectar la totalitat de la farmàcia, procurant que els membres de cada torn no es creuin 
entre ells. 
2. Els empleats amb malalties que comprometen el seu sistema immune han de fer ús de 
màscares i preferentment realitzar tasques de back office. Les mesures d’higiene de mans 
haurien de reforçar-se. 
3. Els empleats haurien de canviar de bata més sovint. 
4. Accessoris, com ara polseres, rellotges i anells, hauria de ser evitats. 
5. Sempre que sigui necessari posar-se màscara, abans de posar-se-la s’ha de realitzar una 
higiene i desinfecció de les mans i el mateix abans i després de treure-se-la. 
 
 


