
 

 

Informe de situació dels protocols d’actuació 
del nou coronavirus 

 

Les organitzacions amb protocols sense canvis a data 21 d’abril del 2020 són: 

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

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

- Departament de Salut (última actualització: 19 d’abril del 2020) 

 

El Ministerio de Sanidad amb data 20 d’abril del 2020 publica recomanacions per l’ús de 
mascaretes en la comunitat: 

- L’ús de mascaretes en la comunitat pot servir com a control de la font d’infecció reduint 
la propagació.  

- Es pot considerar l’ús de mascaretes en la comunitat sobretot per anar a zones de 
molta gent.  

- L’ús de mascaretes quirúrgiques ha de ser prioritzat per professional sanitaris. 

- És una mesura complementaria a les mesures de prevenció i control de la infecció.  

- És clau el seu bon ús. Risc d’auto-contaminació.  

- Inclou descripció de les diferents mascaretes, qui les ha d’utilitzar, quan i per què. 

- Nivells de recomanació  

o 1r nivell: professionals de sociosanitaris, persones amb símptomes respiratoris, 
els seus convivents i cuidadors.  

o 2n nivell: persones en quarantena domiciliari per contacte estret. 

o 3r nivell: grups vulnerables. 

o 4t nivell: persones que van a treballar.  

o 5è nivell: població general. 

o nivell 1,2 i 3 mascareta mèdica i nivell 4 i 5 mascareta higiènica. 
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L’OMS amb data 21 d’abril del 2020 publica un document sobre drets humans com a punt clau 
en la resposta en front el COVID-19: 

- Importància d’integrar un enfocament basat en els drets humans.  

- Inclou consideracions clau en la relació a: 

o l’abordatge de l’estigma i la discriminació,  

o la prevenció de la violència contra les dones,  

o el suport a les poblacions vulnerables,  

o les mesures de quarantena i restrictives en front la escassetat de 
subministraments i equipaments.  

- Destaca els drets humans obligatoris en la cooperació global per fer front al COVID-19.  

 

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 

 


