
Certificació de col·legiats, mesures de contingència i novetats sobre el COVID-19 

Benvolguts companys: 

En aquest espai web teniu un model de certificat que identifica els treballadors 

d’oficina de farmàcia per utilitzar en possibles casos de restriccions de mobilitat 

decretades a partir de l’Emergència Sanitària per COVID-19. És el propi titular de la 

farmàcia i els altres propietaris dels diferents centres sanitaris qui hauran d’emplenar i 

imprimir el certificat per als seus empleats. Aquest certificat és convenient que es porti 

a sobre en qualsevol desplaçament que realitzeu de camí a la farmàcia o als vostres 

domicilis. També es recomana dur el carnet col·legial a sobre. 

Pla de contingència 

Igualment us informam que a partir d’avui el Col·legi Oficial de les Illes Balears segueix 

un Pla de Contingència per continuar les activitats únicament a través de sistemes 

electrònics.  

Totes les vies de comunicació cap el COFIB (telèfons, correus electrònics, web...) 

seguiran funcionant amb total normalitat en els horaris habituals, però els empleats 

del Col·legi es connectaran al COFIB de forma telemàtica. També romandran serveis 

mínims a la seu de Palma per tractar eventuals necessitats que s’hagin de resoldre des 

de la seu del Col·legi. D’aquesta forma, des del COFIB asseguram la continuació normal 

de les activitats col·legials i el servei tant als farmacèutics com a la societat en general, 

a més de realitzar l’exercici de responsabilitat global que recomanen les institucions.  

“Guardieros” 

Segons la postura oficial, en el cas dels dispensadors de guàrdies o “Guardieros”, i 

llevat de casos excepcionals en què el propi titular pot decidir, no es recomana la seva 

utilització en aquests moments, si bé us seguim insistint en la necessitat de mantenir 

les distàncies i marcar tots els espais i realitzar les mesures que us recomanam a través 

els protocols que us hem enviat i que anam actualitzant al web cofib.es.  

Actualització de protocols 

Finalment us recordam que a través del correu electrònic i del web col·legial seguim 

publicant totes les novetats i actualitzacions de protocols que es realitzen al respecte 

del Coronavirus al nostre sector. Recordau que al web www.cofib.es teniu tots els 

procediments que han de seguir les Farmàcies Comunitàries de la nostra comunitat i 

que esteim actualitzant permanent en comunicació amb totes les institucions 

implicades.  

http://www.cofib.es/


Rebeu la meva consideració davant la gran labor i esforç que tots els farmacèutics 

estau realitzant des dels vostres llocs de feina.  

Molt ànim.  

Antoni Real Ramis 
President del Col·legi Oficial de 
Farmacèutics de les Illes Balears 
Palma, 15 de març de 2020 


