
 

 

Informe de situació dels protocols d’actuació 
del nou coronavirus 

 

Les organitzacions amb protocols sense canvis a data 16 d’abril del 2020 són: 

- eCDC (última actualització: 9 d’abril del 2020) 

- Departament de Salut (última actualització: 10 d’abril del 2020) 

 

El Ministerio amb data 16 d’abril del 2020 publica recomanacions de neteja i desinfecció de les 
mascaretes higièniques reutilitzables:  

- Rentat i desinfecció de la mascareta amb detergent normal i aigua a temperatura entre 
60-90º(cicle normal de rentadora). 

- Submergir les mascaretes en dilució de lleixiu 1:50 durant 30 minuts i després esbandir 
amb aigua i sabó.  

- Productes viricides autoritzats pel Ministerio de Sanitat que s’utilitzen per desinfectar 
superfícies. S’utilitzarà segons recomanacions del fabricant. Després s’hauran 
d’esbandir amb aigua i sabó.  

 

L’OMS amb data 4 d’abril del 2020 publica guia de fonts d’oxigen i la seva distribució pels 
centres de tractament de COVID-19:  

- Es descriu com quantificar la demanda d’oxigen, com identificar les fonts d’oxigen 
disponibles i com seleccionar les fonts per respondre de manera més adequada a les 
necessitats dels pacients COVID-19.  

- La teràpia d’oxigen està recomanada en tots els pacients severs i crítics de COVID-19. 

- En comparació amb l’oxigenoteràpia estàndard, els dispositius de “cànula nasal d’alt 
flux” i de “ventilació no invasiva” poden reduir la necessitat d’intubació. A considerar en 
els entorns on hi ha disponibilitat limitada de ventilació mecànica.  

o Tenir en compte que els dispositius de “cànula nasal d’alt flux” i de “ventilació 
no invasiva” tenen risc de generació d’aerosols.  

- Inclou taula amb detalls de les diferents fonts d’oxigen disponibles.  

- Per determinar les necessitats de flux total, cal estimar la càrrega prevista de casos. 
Això es pot fer mitjançant l’eina de l’OMS de previsió de subministraments essencials 
pel COVID-19.  
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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 

 


