27 de febrer

19 d’abril

Informe de situació dels protocols d’actuació
del nou coronavirus
Les organitzacions amb protocols sense canvis a data 19 d’abril del 2020 són:
-

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

-

CDC (última actualització: 14 d’abril del 2020)

-

Ministerio de Sanidad (última actualització: 16 d’abril del 2020)

-

OMS (última actualització: 17 d’abril del 2020)

El Departament de Salut amb data 16 d’abril del 2020 actualitza guia d’actuació:
-

S’elimina la premissa de que no es realitzarà la prova diagnòstica de rutina a persones
que presentin IRA que no estiguin incloses en la situació A o B.

-

Actualització definició de cas:
o

Cas confirmat: cas que compleix criteris de confirmació per laboratori: PCR, o
TDR d’antigen o d’anticossos positiu.

o

Cas probable:

o
-



cas d’IRA greu amb criteri clínic i radiològic compatible amb diagnòstic
de COVID-19 no confirmat.



cas diagnosticat per vincle epidemiològic amb casos confirmats, ja
sigui en l’àmbit de centres tancats o en l’àmbit familiar.

Cas possible: cas amb IRA lleu al que no se li ha realitzat test diagnòstic
microbiològic.

Mostres recomanades:
o

Per PCR o test ràpid d’antigen: mostres del tracte respiratori.

o

Per test serològic de detecció d’anticossos: mostres de sang obtingudes per
extracció venosa perifèrica o per digitopunció amb llanceta.

o

La mostra per la detecció ràpida d’antígens i anticossos podrà ser analitzada
en el mateix punt d’extracció.

-

La informació dels casos possibles serà facilitada a la SGVRESP per l’AP de forma
agregada i s’enviarà setmanalment al CCAES.

-

Personal sanitari i altres serveis essencials: Cas possible, probable o confirmat ha de
retirar-se de la activitat laboral i romandre aïllat al seu domicili i se li practicarà prova
PCR.
o

o

-

Casos lleus en aïllament domiciliari: Es realitzarà PCR per finalitzar aïllament.
Han d’haver transcorregut mínim 7 dies des de l’inici de símptomes i estar en
absència de febre sense necessitat de prendre antitèrmics i amb millorar clínica
respiratòria els últims 3 dies.


Si PCR negativa, incorporació al lloc de treball amb mascareta durant
14 des de l’inici de símptomes, evitant qualsevol contacte amb pacients
vulnerables.



Si PCR positiva, continuarà en aïllament fins els 14 dies. Es repeteix
PCR i si és negativa es pot reincorporar. Si fos positiva es pot valorar
reincorporació sempre que tingui un resultat de laboratori que mostri
immunització davant la malaltia.

Casos greus que van requerir hospitalització: Hauran de mantenir l’aïllament
domiciliari amb monitorització de la seva situació clínica almenys 14 dies des
de l’alta hospitalària si PCR positiva al alta.

Alta del pacient:
o

Sense ingrés hospitalari: aïllament domiciliari fins 3 dies des de la resolució de
la febre i del quadre clínic amb un mínim de 7 dies des de l’inici dels
símptomes.


o

-

El seguiment i l’alta seran supervisats pel seu metge d’AP.

Amb ingrés hospitalari: Hauran de mantenir l’aïllament domiciliari amb
monitorització de la seva situació clínica almenys 14 dies des de l’alta
hospitalària si PCR positiva al alta.

A tots els contactes de casos probables i confirmats se’ls han de recollir les dades
epidemiològiques bàsiques mitjançant un formulari (annex 4).
o

No es farà un seguiment actiu de contactes.

o

Els contactes estrets hauran de romandre al domicili durant 14 dies des de
l’últim contacte amb el cas si no és convivent i des de la finalització de
l’aïllament del cas, si és convivent.

o

En personal sanitari i treballadors d’altres serveis essencials es valorarà el risc
d’exposició:


Alt risc: domicili, es valorarà fer PCR als 7 dies. Si és negativa,
reincorporació amb mascareta quirúrgica i auto-monitorització activa
durant 14 dies des del contacte. Si surt positiva, s’iniciarà protocol de
maneig de casos confirmats. Si no es fa PCR, realitzarà quarantena i
autovigilància durant 14 dies.



Baix risc i contacte casual: continuar amb activitat assistencial normal i
vigilància passiva de símptomes.

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/materialdivulgatiu/
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/materialdivulgatiu/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

