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ANIMALS DOMÈSTICS I CORONAVIRUS (COVID-19)
SI ETS PROPIETARI/A, t’interessa saber que :
1. Actualment no existeix cap prova científica de que els animals domèstics
pugui patir la infecció del COVID-19.
Els gossos i els gats poden patir malalties produïes per altres coronavirus, que no
afecten als humans. Fins i tot, els coronavirus que afecten a gats no afecten als
gossos, i a l’inrevés.
2. Els animals domèstics poden transmetre la malaltia a l’home?
No hi ha evidència científica de que puguin transmetre-la a persones ni a altres
animals. En tot cas, potencialment, podrien funcionar com a portadors passius
de partícules virals si han estat exposats a persones que pateixen COVID-19 i
estan excretant el virus.

3. Puc treure a passejar el meu gos?
 Pots sortir a fer passejos curts i individualment per cobrir les seves
necessitats fisiològiques.
 Extrema la higiene: Utilitza una ampolla amb aigua i afegeix un rajolí de
vinagre blanc. Aboca l'aigua de l'ampolla directament sobre la micció del teu
gos i després de recollir els excrements del teu gos, aboca també aigua.
 Porta el gos lligat.
 Els espais de lleure de gossos de la ciutat de Vilanova resten tancats
durant aquest període decretat d'alarma.

4. Quines són les mesures higièniques bàsiques quan tenim un animal a casa?
 Rentar-se les mans amb aigua i sabó després de tocar els animals.
 Evitar tocar-se la boca, els ulls i el nas després de tocar els animals.
 Evitar contacte amb altres animals malalts.
5. Que faig si tinc símptomes (febre, tos, mal estar...)?
Si és possible evita el contacte directe amb el teu animal de companyia i aplica
les mesures d’higiene habituals augmentant la freqüència: renta’t les mans sempre
després de manipular el teu gos/gat.
Incorpora un gel desinfectant per les mans, com a mesura addicional.
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6. M’han diagnosticat positiu en coronavirus, estic en quarantena, puc cuidar del
meu animal?
És preferible que una altra persona se’n ocupi. Especialment, perquè hauràs
d’aïllar-te i no podràs sortir a passejar-lo ni portar-lo al veterinari.
Si has d’ocupar-te del teu animal de companyia, fes servir mascareta i renta’t molt
bé les mans després del contacte. Pots incorporar un gel desinfectant.
Si cedeixes la cura del teu animal a una altra persona, els estris com abeurador,
plat, collar, corretja, etc. que hagin estat en contacte amb la persona malalta, s’han
de canviar.

7. Que faig si haig de portar el meu gos/gat al veterinari ?
Si no és urgent, vacunes, revisions, etc. posposa la visita.
Si és necessari, demana cita prèvia al veterinari, evitarà l’acumulació de persones.
En cas que el teu gos hagi estat en contacte amb alguna persona amb coronavirus,
avisa al teu veterinari.

Agraïm la teva co-responsabilitat.

Vilanova i la Geltrú, 17 de març de 2020.

Per més informació o consultes: mediamb@vilanova.cat
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