
 

 

Informe de situació dels protocols d’actuació 
del nou coronavirus 

Les organitzacions amb protocols sense canvis a data 4 d’abril del 2020 són: 

- eCDC (última actualització: 1 d’abril del 2020) 

- OMS (última actualització: 1 d’abril del 2020) 

 

El Departament de Salut, amb data 2 d’abril del 2020 actualitza protocol d’actuació: 

- Canvi definició de casos: 

o Cas confirmat: cas que compleix criteris de laboratori (resultat positiu en 
qualsevol de les 2 proves PCR). 

o Cas probable: cas diagnosticat per radiologia altament suggestiva de COVID-
19 (pneumònia amb infiltrat parenquimatós bilateral), i cas diagnosticat per 
vincle epidemiològic amb cas confirmat, ja sigui en l’àmbit de centres tancats o 
en l’àmbit familiar.  

- La notificació de casos es farà al servei de vigilància epidemiològic territorial 
corresponent o al SUVEC, i a la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a 
Emergències de l’ASPCAT.  

- Alta i reincorporació de professionals sanitaris: 

o Amb proba diagnòstica realitzada: s’haurà de realitzar als 7 dies des de l’inici 
dels símptomes i sempre que hagi absència de febre sense necessitat de 
prendre antitèrmics i millora de la clínica respiratòria en els últims 3 dies: 

 PCR negativa: reincorporació amb mascareta quirúrgica fins que hagin 
passat 14 dies des de l’inici dels símptomes, evitant el contacte amb 
pacients immunodeprimits. 

 PCR positiva: completar aïllament fins als 14 dies i repetir PCR. Si 
ésnegativa, es reincorporarà. Si és positiva es repetirà la prova a les 
72h. 

o Sense proba diagnòstica (casos classificats com possibles): el professional es 
reincorporarà als 7 dies des de l’inici de símptomes en absència de febre sense 
necessitat de prendre antitèrmics en els últims 3 dies i sempre que s’hagi resolt 
la clínica respiratòria. Es reincorporarà amb mascareta quirúrgica fins que 
hagin passat 14 dies des de l’inici dels símptomes, evitant el contacte amb 
pacients immunodeprimits. 
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o Professionals sanitaris amb quadre clínic greu amb ingrés hospitalari rebran 
l’alta hospitalària: 

 Si la situació clínica ho permet, encara que la PCR sigui positiva, però 
haurà de romandre al domicili amb monitorització de situació clínica al 
menys 14 dies des de l’alta, sempre que el quadre s’hagi resolt o fins 
PCR negativa. 

 Si la PCR és negativa i es podran reincorporar. 

- En casos probables/confirmats lleus sense hospitalització que han fet aïllament 
domiciliari, quan no es pugui fer PCR a l’alta, mantindran l’aïllament fins transcorreguts 
14 dies del inici dels símptomes, sempre que el quadre clínic s’hagi resolt.  

- Als contactes estrets se’ls indicarà quarantena domiciliaria durant 14 dies des de l’últim 
contacte amb el cas si no és un convivent, o des de la finalització dels símptomes si el 
cas és un convivent. 

- Pacient pot excretar virus en femta i/o orina sense tenir resultats positius en mostres 
respiratòries. S’ha de tenir en compte a l’hora d’establir recomanacions a l’alta i seguir 
precaucions higièniques, especialment en la població infantil.  

 

El Departament de Salut amb data 4 d’abril del 2020 actualitza guia d’actuació d’atenció 
intermèdia:  

- Actualitza definició de cas, d’alta epidemiològica i d’aïllament dels contactes estrets.  

- Inclou alta i reincorporació de professionals sanitaris.  

- En cas d’activació d’alerta segons criteri clínic, s’han d’envair les mostres als 
laboratoris de cada àrea de referència homologats segons les seves àrees d’influència.  

 

El Departament de Salut amb data 4 d’abril del 2020 publica guia de gestió de cadàvers. 

- Trasllat del cadàver: cadàver en bossa sanitària estanca biodegradable, bossa 
impermeables específica per aquest fi o 2 sudaris impermeables no estancs. Quan 
estigui tancada s’haurà de pulveritzar amb desinfectant.  

- No està permès realitzar actuacions de neteja, tanatopràxia, tanatoestètica o 
intervencions per motius religiosos sobre el cadàver. 

- Prohibides les vetlles. Les cerimònies religioses o civils de comiat es posposen fins a la 
finalització de l’estat d’alarma. L’acompanyament de cadàvers a la seva destinació final 
queda reduïda a un màxim de 3 familiars o propparents.  

- Destinació final pot ser enterrament o incineració.  

 

 

El Ministerio amb data 2 d’abril del 2020 publica informe sobre els aspectes ètics en situacions 
de pandèmia.  

 



 

El CDC amb data 3 d’abril del 2020 publica recomanacions sobre l’ús de mascaretes de roba 
en la població: 

- A causa de les noves evidències sobre el número d’asimptomàtics, recomana que es 
portin les mascaretes de roba en llocs públics, sobretot en àrees on hi ha transmissió 
comunitària.  

- Les mascaretes quirúrgiques i FFP s’han de reservar pels professionals sanitaris.  

- No es poden posar en menors de 2 anys, ni en persones amb dificultats respiratòries o 
persones inconscients o incapacitades per poder-se-la treure.  

- Es poden rentar a la rentadora.  

- Inclou tutorial per fabricar-les mitjançant il·lustracions.   

 

Tota la informació: 

Canal Salut: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ 

Material divulgatiu: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-
divulgatiu/ 

Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció per la SARS-CoV-2: 
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-
divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf 

Algoritme d'actuació inicial davant de sospita del SARS-CoV-2: 
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publica/alertes_salut
_publica/Nou-coronavirus-2019-nCoV/algoritme-2019-nCoV.pdf 

 


