INFORMACIÓ ACTUALITZADA DE LA GSMA SOBRE EL CORONAVIRUS
La GSMA i els seus Socis Milloren les Mesures pels Assistents i Expositors que vindran al
MWC Barcelona 2020, basant-se en la informació més recent
9 de febrer de 2020, Londres: La GSMA sap que el coronavirus ha causat desassossec,
sobretot, entre els expositors i assistents d’arreu del món, inclosos els 5 o 6 mil (5 a 6%)
que han vingut històricament des de la Xina. Manifestem la nostra solidaritat envers tots els
afectats i agraïm igualment als nostres expositors xinesos que hagin adoptat unes mesures
preventives, especialment, a ZTE i Huawei. Avui, la GSMA continua amb els preparatius tal
com estava previst i acollirà el MWC a Barcelona del 24 al 27 de febrer de 2020. Malgrat
que la GSMA confirma que alguns dels expositors més grans han decidit no assistir al
congrés d’enguany i que d’altres encara s’estan plantejant els propers passos, ens
mantenim afermats amb més de 2.800 expositors.
A més de totes les mesures de salut i seguretat establertes, existeix una col·laboració
entre les autoritats sanitàries espanyoles, els nostres Socis de la Ciutat Amfitriona,
d’altres organismes competents i la GSMA. La GSMA pretén tranquil·litzar els
assistents i expositors perquè la seva salut i seguretat són la nostra preocupació
principal i adopta, per això, les mesures addicionals següents:
● No serà permès l’accés a l’esdeveniment* de cap viatger de la província d’Hubei
● Tots els viatgers que han anat a la Xina hauran de demostrar que han estat fora de
la Xina 14 dies abans de l’esdeveniment (segell del passaport, certificat de salut)
● Es durà a terme un control de la temperatura
● Els assistents hauran de certificar per ells mateixos que no han estat en contacte
amb cap persona infectada.
Mentre es planifiquen les noves mesures, continuarem fent un seguiment de la situació i
adaptarem els nostres plans segons com vagi evolucionant i conforme a l’assessorament
que anem rebent. Enfrontem una situació en evolució constant que demanarà una
adaptabilitat ràpida.

Les mesures que s’estan prenent són:
● Un programa de neteja i desinfecció més ampli a tots els punts de contacte més
concorreguts, per exemple, les zones de restauració, les superfícies, els passamans,
els lavabos, les entrades i sortides, les pantalles tàctils públiques, etc., a banda de
l’ús dels materials i productes de neteja/higienització adients
● Incrementar l’assistència mèdica in situ, s’ha duplicat respecte de la de l’any passat
● Fer una campanya de sensibilització i proporcionar la informació tant en línia com
per mitjà dels cartells dins el mateix recinte de la fira
● Posar a disposició uns productes d’higienització i desinfecció d’ús públic
● Conscienciar i formar tot el personal sobre les mesures preventives estàndard
individuals, com ara; la higiene personal, la freqüència d’ús dels productes
d’higienització/desinfecció, etc.
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Assessorar els expositors per tal que facin una neteja i desinfecció efectives dels
estands i oficines, a més dels consells sobre les mesures d’higiene personal i d’un
comportament preventiu convencional
Comunicar les directrius i els consells de salut pública als hotels de Barcelona, el
transport públic i privat, els restaurants i punts de restauració, als comerços, etc.
Instal·lar nous cartells al recinte per recordar les recomanacions d’higiene als
assistents
Implementar un protocol de desinfecció i canvi dels micròfons per tots els ponents
Difondre el consell entre tots els assistents d’adoptar una “política de no encaixada
de mans”
S’oferirà un servei mèdic i de seguretat telefònic les 24 hores del dia para tots els
assistents que serà operatiu del 12 al 29 de febrer de 2020. Aquest número és al
dors de les acreditacions, a l’App de l’esdeveniment i als cartells repartits per tot el
recinte.

Ens consta que durant una roda de premsa el passat divendres, 7 de febrer, la consellera
de Salut Alba Vergés va explicar que la regió de Cataluña no és una zona de risc per la
salut pública. La consellera de Salut va afirmar que “el sistema de salut català està
absolutament preparat tant per detectar com per tractar el coronavirus, per repondre de la
manera més adient i això ha de quedar clar per als assistents del MWC a Barcelona”, va dir
Vergés.
De la mateixa manera, el secretari de Salut Pública Joan Guix va assenyalar que Catalunya
està acostumada a rebre constantment milers de visitants a la regió i va reiterar que confia
que la regió està preparada i té la capacitat de resposta. Guix va destacar les mesures
preses per l’Agència de Salut Pública de Catalunya i va informar que el Ministeri de Sanitat
espanyol està en contacte continuat amb tots els organismes competents, com ara, la
Direcció General de Turisme i Hotels, els centres de salut públics i privats, el consolat xinès,
així com la GSMA.
Per últim, Antoni Trilla, cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital
Clínic de Barcelona, va emfatitzar que “no som en una situació excepcional i tenim una
estructura de salut preparada”. Trobareu el comunicat de premsa aquí:
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/382568/verges-catalonia-is-prepared-to-detectand-treat-novel-coronavirus
Per això, la GSMA insta encaridament els expositors i assistents a posar en pràctica les
directrius i els protocols adequats, tal com suggereix l’OMS i les altres autoritats sanitàries
per tal de contenir i mitigar una propagació major del virus. La salut i seguretat dels
expositors, els assistents i el personal són cabdals.
Trobareu la informació actualitzada de la GSMA, les respostes a les preguntes més
freqüents i una relació de les mesures adoptades al nostre web que podeu consultar a
www.mwcbarcelona.com.
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Notes als Editors
*Amb esdeveniment, fem referència al que pertoca al MWC Barcelona, Four Years From
Now (4YFN), xside i YoMo
A continuació, trobareu els consells actuals de l’OMS:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance i
aquí podreu consultar el comunicat de premsa més recent de l’OMS:
https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-theinternational-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-ofnovel-coronavirus-(2019-ncov).
Quant a la GSMA
La GSMA representa els interessos dels operadors mòbils d’arreu del món, reuneix més de
750 operadors i gairebé 400 empreses a l’ecosistema mòbil més ampli, inclosos els
fabricants de terminals i dispositius, les empreses de programari, els proveïdors d’equips i
les empreses d’internet, així com d’altres organitzacions de sectors afins de la indústria. La
GSMA també produeix els esdeveniments del MWC, líders del sector, que se celebren
anualment a Barcelona, Shanghai i Los Ángeles, a banda de la Mobile 360 Series de les
conferències regionals.
Per a més informació, consulteu el web corporatiu de la GSMA a www.gsma.com. Seguiu la
GSMA a Twitter: @GSMA.
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