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Les restriccions de mobilitat vigents afecten també les activitats d’anellament científic. 
Només les activitats de caràcter professional i les jornades d’anellament en el marc del 
projecte Sylvia (amb el permís corresponent de la Generalitat i de l’ICO) es podran 
realitzar malgrat les restriccions de mobilitat perimetrals estipulats en la normativa 
vigent. 
 
Paral·lelament, cal recordar les pautes a seguir per aquells anellaments que es puguin 
realitzar: 
 
1) Utilitzar mascareta sempre que no sigui possible mantenir la distància social 
d’almenys 1,5 metres. 
 
2) Si s'anella en grup (i.e. persones de més d'un nucli familiar), dur a terme la presa de 
dades a l'aire lliure o en ambients ben ventilats sempre que sigui possible.  
 
3) Extremar les mesures de prevenció durant la presa de dades de muda, greix i 
musculatura ja que en aquests casos pot ser necessari bufar sobre l'ocell i això pot 
augmentar les possibilitats de transmissió de la malaltia. Aquestes mesures, doncs, 
només s’haurien de prendre si no es compleixen les següents circumstàncies: 

 Sempre que s'estigui anellant sol. 

 Sempre que es puguin prendre aquestes mesures sense necessitat de bufar 
(es poden apartar les plomes amb els dits). 

 Sempre que es prenguin aquestes mesures a l'aire lliure, bufant el mínim 
possible i sempre que no hi hagi ningú a menys de 10 metres de distància.  

 
4) No compartir material com regles, alicates, o d'altres estris si no es poden 
desinfectar adequadament abans que l'hagi d'utilitzar una segona persona. 
  
5) Portar gel hidroalcohòlic i rentar-se les mans freqüentment o sempre que s'hagi 
tocat material potencialment contaminat. 
 
6) Assegurar que no participa en l'activitat d'anellament cap persona que tingui 
símptomes compatibles amb la malaltia (e.g. tos, febre i sensació de falta d'aire; vegeu 
aquí https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/stop-covid19-
cat/ per més detalls). 
 
Anirem actualitzant aquestes pautes segons s’escaigui si hi ha canvis a nivell normatiu 
o d'altre mena.  
 
Com és habitual, restem a la vostra disposició per a qualsevol pregunta o dubte que 
ens vulgueu fer arribar. 
  
Raül Aymí 
Oficina Catalana d'Anellament  
 


