
Aclariments sobre procediments i serveis farmacèutics (COVID-19) 

 

1. Procediments de neteja i desinfecció 

1.1. Neteja d’equips i desinfecció de superfícies de treball: 
És recomanable intensificar la neteja i que es desinfectin les superfícies amb una 
freqüència mínima d’una vegada cada hora amb una solució de lleixiu diluït (1 part de 
lleixiu domèstic + 9 parts d'aigua), que correspon a una solució d’hipoclorit sòdic al 
0.5%. De manera que es segueixin a les farmàcies els mateixos criteris que l’OMS 
recomana per a desinfecció en domicilis de casos confirmats, i les mateixes directrius 
que el Ministeri de Sanitat dona per a la desinfecció en els centres sanitaris. 
Els aparells electrònics es poden desinfectar amb una solució d’etanol del 70% al 90%. 
 
Davant l'augment de l'oferta a les farmàcies de serveis i productes de desinfecció 
ocasionat per la COVID-19, volem advertir que actualment no hi ha cap producte 
biocida que estigui autoritzat per al seu ús per nebulització sobre les persones, que 
l'ozó no està inclòs en el llistat de productes virucides, i que només poden realitzar 
tractaments de desinfecció a tercers les empreses inscrites en el Registre Oficial 
d'Establiments i Serveis Biocides (ROESB) per a la desinfecció de superfícies. 
Respecte a la utilització de nebulitzadors d’ozó, el Ministeri de Sanitat va emetre una 
nota informativa on adverteix dels riscos de l’ozó quan s’aplica en presència de 
persones, ja que produeix efectes adversos damunt les vies respiratòries, la pell i dany 
ocular: 
https://www.cofib.es/fitxers_pagines/Riesgos_nebulizacion_productos_biocidas%20_
27%2004%202020.pdf 
 
 
1.2. Ventilació dels locals i sistemes de refrigeració:  

Cal fer una ventilació adequada que pugui garantir la renovació de l’aire i es recomana 
que la porta de la farmacia romaní sempre oberta, tot i utilitzar sistemes de 
climatització. S'han de realitzar tasques de ventilació periòdica de les instal·lacions, 
com a mínim de forma diària i durant tot el temps possible.  
 
Cal recordar que un purificador ambiental amb filtre HEPA no desinfecta, tot i que 
pugui ajudar a reduir la càrrega viral de l’ambient i disminuir la possibilitat de que es 
dipositi en les superfícies. 

 

2. Serveis professionals farmacèutics assistencials 

Es prioritzarà el seguiment farmacoterapèutic dels pacients per via telemàtica i/o 

telefònica sempre que sigui possible. 

Els serveis que impliquin mesures antropomètriques i de contacte estret amb el 

pacient, durant la fase de transició o “desescalada”, només s’haurien de prestar a 

pacients concrets que per la seva situació clínica veritablement ho puguin necessitar, i 

no de forma massiva. En tot cas, es prestaran, facilitant les mesures d’higiene i 

protecció personal (mascareta quirúrgica) al pacient i amb la protecció pertinent per 

part del farmacèutic (guants i mascareta FFP2). Es portaran a terme sempre amb cita 

https://www.cofib.es/fitxers_pagines/Riesgos_nebulizacion_productos_biocidas%20_27%2004%202020.pdf
https://www.cofib.es/fitxers_pagines/Riesgos_nebulizacion_productos_biocidas%20_27%2004%202020.pdf


prèvia, per poder controlar l’aforament i poder intensificar la neteja i desinfecció de 

l’espai. 

3. Us recordam que es mantenen les prohibicions generals de publicitat de les oficines 

de farmàcia i de venda de medicaments a domicili 

3.1. Prohibició de fer publicitat de les oficines de farmàcia 

Us recordem la prohibició de fer publicitat a les farmàcies tant per mitjans tradicionals 

com per xarxes socials. 

L’article 16 de la Llei 7/1998, de 12 de novembre d’Ordenació Farmacèutica de les Illes 

Balears prohibeix expressament tota publicitat o promoció, directa o indirecta, de 

l’oficina de farmàcia, amb l’excepció dels embolcalls i envasos per a productes 

dispensats en aquestes. 

3.2. Prohibició de venda de medicaments a domicili 

L’article 4.2 de la Llei 7/1998, de 12 de novembre d’Ordenació Farmacèutica de les Illes 

Balears, prohibeix expressament la venda a domicili, ambulant, per correspondència o 

indirecta de medicaments destinats al consum humà o veterinària, així com la 

intermediació en aquestes activitats de terceres persones físiques o jurídiques. 

L’excepció a aquesta prohibició general la trobem a la Llei 870/2013, de 8 de 

novembre, per la qual es regula la venda a distància al públic de medicaments d’ús 

humà no subjectes a prescripció mèdica  a través de llocs webs que reuneixin els 

requisits legals per fer-ho. 

Per tant, només es poden vendre medicaments d’ús humà no subjectes a prescripció 

mèdica a través de la pàgina web de l’oficina de farmàcia sempre que compleixi amb 

els requisits i condicions legals establertes. 

3.3. Assistència a persones que hagin pogut quedar en situació de vulnerabilitat 

durant l’Estat d’Alarma per COVID-19 

Mentre duri l’Estat d’Alarma,  el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics 

va arribar a un acord amb el Ministeri de Sanitat per establir unes pautes d'actuació 

per permetre excepcionalment un servei d’entrega a domicili, prèvia demanda, a 

persones major d’edat avançada o  persones concretes en situació de vulnerabilitat 

amb la finalitat d’evitar la seva desatenció, assegurar la continuació i adhesió als 

tractaments i evitar els desplaçaments i riscs de contacte a la població més vulnerable. 

Podeu consultar el procediment i els formularis de petició i de lliurament en el 

següents enllaços de la pàgina web col·legial: 

https://www.cofib.es/fitxers_pagines/atencion_domiciliaria.pdf 

https://www.cofib.es/fitxers_pagines/cartell_infografia_creu_roja.pdf 
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