Resum sobre les directrius adoptades per
la Comissió Europea davant la crisi del
COVID-19 a la reunió del 16 de març
La Comissió Europea ha presentat aquest matí les directrius sobre les mesures de gestió
de les fronteres relacionades amb la sanitat en el context de l’emergència del COVID-19
amb l’objectiu de protegir la salut dels ciutadans i garantir la disponibilitat dels béns i
serveis essencials.

1. Protegir la salut de les persones
Les persones identificades com en risc de propagació de COVID-19 han de tenir accés a
una atenció sanitària adequada tant en el país d’arribada com de sortida.
S’obre la possibilitat de sotmetre a les persones que entrin a un territori nacional a
controls sanitaris. Els controls que es realitzin a zones frontereres permetrà denegar
l’entrada a persones concreta. Tanmateix s’apunta que no s’ha de denegar l’entrada a
persones malaltes sinó oferir-los atenció mèdica.
Els controls fronterers s’hauran d’aplicar de forma proporcionada i tenint en compte els
criteris sanitaris i aplicant les mesures oportunes.
Els Estats han de facilitar la mobilitat de treballadors, especialment els que treballen en el
sector de la sanitat i l’alimentació, entre altres serveis essencials.

2. Assegurar la circulació de béns i serveis essencials
La lliure circulació de mercaderies s’ha de mantenir, especialment per béns essencials
com el subministrament d’aliments, equipament mèdic i protecció vital. Concretament,
les mesures de control no han d’alterar la cadena de subministrament, els serveis
essencials d’interès general. Els Estats Membres han de designar vies prioritàries pel
transport de mercaderies (Per exemple, mitjançant "vies verdes").
S’assenyala també, en el mateix sentit, la importància d’assegurar una circulació segura
dels treballadors del sector dels transports i pilots, com un factor clau per a garantir
aquesta cadena de subministrament.
No s’han d’imposar certificacions addicionals a les mercaderies que circulen legalment en
el mercat únic de la Unió Europea. Segons l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentaria,
no hi ha evidències que els aliments siguin una font de transmissió del COVID-19.
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