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NORMES PREVENTIVES CONTRA LES MALALTIES TRANSMESES PER AIGUA O 
ALIMENTS 

                
 
 

HIGIENE DE L’AIGUA 
 

1) Cal utilitzar sempre aigua potable per beure, preparar aliments, usos domèstics i en la 
higiene personal com per exemple: rentar-se les dents. Es considera aigua potable: 

a) Aigua embotellada oberta en presència del consumidor 
b) Aigua bullida, durant un temps mínim de 10 minuts, deixant-la refredar en 

recipients tancats i nets 
c) Aigua tractada amb: 

 - Iode. Tintura de  Iode al 2%. És  necessari esperar 30 minuts abans de 
consumir-la 

 - Aigua clara 5 gotes/litre 
 - Aigua tèrbola 10 gotes/litre 
      

2) Cal tenir cura amb els gots: amb freqüència és més segur beure directament de 
l’ampolla o de la llauna 

3) És recomanable l’aigua de l’aixeta calenta, a una temperatura que no es pot resistir a 
les mans, perquè és més segura que l’aigua freda , sempre en el cas que no es pugui 
disposar d’aigua potable 

4) No s’ha d’afegir gel a les begudes 
5) Les begudes com el té, cafè o infusions calentes, es poden consumir, ja que 

generalment, són segures. També el vi, la cervesa, els sucs de fruites o les begudes 
gasoses embotellades i de marques o fabricants reconeguts 

 
HIGIENE DELS ALIMENTS 

 
1) En general, és necessari regir-se pel principi de l' O.M.S. COU-LO, PELA’L O 

OBLIDA’L  
2)  No mengeu aliments crus (carn, peix, marisc, verdures, etc.) 
3)  Eviteu menjar fruita sense pelar i amanides 
4) Consumiu, preferentment, aliments acabats de preparar 
5) Eviteu la llet no esterilitzada/pasteuritzada (en cas contrari, ha de bullir 15 minuts) i els 

derivats làctics no tractats 
6)  No consumiu gelats de procedència dubtosa 

 
QUE CAL FER EN CAS DE DIARREA? 

 
El més important és mantenir la rehidratació adequada, per això es pot utilitzar: 
 a) Sèrum oral. Es dissol un sobre en 1l. d’aigua potable (la preparació és vàlida 24h) 
 b) Si no es disposa d' una solució de rehidratació oral comercial es pot fer un preparat 

de sèrum oral casolà barrejant: 
 
  - 6 cullerades (mida cafè) de sucre 
  - 1 cullerada (mida cafè) de sal 
  - 1 litre d’aigua potable 

 
 


