
Informació per a professionals 9 de març de 2020

Presa i transport de mostres per a la detecció 
del coronavirus SARS-CoV-2

Presa de mostres
Les mostres respiratòries que s’aconsella prendre al domicili són 
el frotis nasofaringi i el frotis orofaringi (només nasofaringi en el 
cas de nens). Per a la realització dels frotis s’ha de fer servir 
l’equip de protecció individual (EPI).

Cal preparar la mostra per enviar-la al laboratori a la mateixa 
habitació on es trobi el pacient.

S´ha de netejar la part externa del tub que conté la mostra amb 
un desinfectant de superfícies o amb una tovalloleta impregnada 
amb desinfectant i cal refrigerar-la, de manera immediata a 4 ºC.

La mostra s’ha de considerar de categoria B i ha de ser 
transportada en un triple envàs segons descriu el protocol 
d’actuació.* 

La resta de mostres clíniques (analítiques de sang i orina, 
serologies, etc.) s’han de manipular seguint les precaucions 
estàndards habituals i pels canals habituals d’enviament de 
mostres als laboratoris clínics.

EPI per a l’exploració del pacient:

/ Mascareta FFP2
/ Bata resistent als líquids
/ Guants d’un sol ús
/ Ulleres antiesquitxades

Transport de mostres
No és imprescindible que el transport de mostres clíniques per a la detecció del SARS-CoV-2 es realitzi 
utilitzant els serveis d’empreses especialitzades. En tractar-se de substàncies infeccioses de categoria 
B, és necessari complir amb les instruccions següents:

 / S’ha d’utilitzar el triple envàs del tipus UN3373 i un document extern (formulari, carta de port)  
 que indiqui el que es transporta, amb la instrucció P650 de l’Acord ADR.

 / Les empreses de missatgeria o persones que transportin substàncies biològiques de   
 categoria B (UN 3373) estan obligades a complir amb les normes de transport de l’ADR.   
 Aquest tipus d’embalatges no poden anar dins de bosses de missatgeria, atès que les etiquetes  
 normalitzades han d’estar a la vista.

 / El vehicle ha de tenir un sistema d’ancoratge que impedeixi el moviment del paquet i possibles  
 cops.

 / El personal del vehicle de transport alternatiu ha de rebre informació del que transporta,   
 conèixer-ne els riscos i comprometre’s a informar sobre qualsevol incident.

* Font: Maneig domiciliari de casos en investigació, probables o confirmats de la COVID-19.
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