
 

 

Informe de situació dels protocols d’actuació 
del nou coronavirus 

 

Les organitzacions amb protocols sense canvis a data 4 de maig del 2020 són: 

- OMS (última actualització: 28 d’abril del 2020) 

- eCDC (última actualització: 29 d’abril del 2020) 

 

El Ministerio de Sanidad amb data 4 de maig del 2020 publica els documents següents: 

- Document tècnic de recomanacions d’actuació dels serveis socials en assentaments 
segregats i barris altament vulnerables. 

-  Document tècnic de recomanacions per a responsables polítics i personal directiu dels 
serveis socials d’atenció primària. 

- Document tècnic de recomanacions per a l’actuació del voluntariat. 

- Document tècnic de recomanacions d’actuació pels gestors de serveis socials d’atenció 
a persones sense llar. 

- Document tècnic de recomanacions d’actuació des del sistema públic de protecció a la 
infància i a la adolescència.  

- Document tècnic de recomanacions d’actuació des dels serveis socials d’atenció 
domiciliaria.  

 

El Departament de Salut amb data 2 de maig del 2020 publica guia amb recomanacions per a 
la presa de decisions ètiques i clíniques en l’entorn residencial: 

- Inclou recomanacions generals pels pacients, la família, l’equip, els recursos i els 
criteris de derivació. Per cada apartat s’inclou què es pot fer, mètode per fer-ho, resultat 
que es pot obtenir i comentaris i recomanacions.  

- Inclou recomanacions específiques per residents MACA i amb demència moderada o 
avançada.  
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El Departament de Salut amb data 1 de maig del 2020 publica nota informativa sobre el maneig 
de la teràpia hormonal de la menopausa i el tractament anticonceptiu en la COVID-19: 

- Les dones amb THM i AHC poden tenir risc incrementat de TEV. Realitzar valoració 
individualitzada del risc.  

- Per dones en seguiment domiciliari o simptomatologia respiratòria important o 
diagnòstic de pneumònia, es recomana suspendre tractament hormonal i iniciar 
profilaxi amb HBPM.  

o Es pot valorar altres alternatives: la THM transdèrmica i l’ANP per tenir risc 
més baix de TEV. 

- Per pacients hospitalitzades, es recomana suspendre tractament hormonal i iniciar 
profilaxi amb HBPM.  

- Es podrà reiniciar tractament quan ja no hi hagi infecció i s’hagi recuperat la mobilitat 
habitual.  

 

El CDC amb data 3 de maig del 2020 actualitza protocol de test i avaluació de persones en 
investigació: 

- Inclou com a prioritat alta per a realitzar la PCR a les persones sense símptomes que 
provenen de grups racials o ètnics minoritaris afectades de manera desproporcionada 
pel COVID-19.  

- Exclou com a prioritat per a realitzar la PCR als contactes estrets. 

- No recomana pel diagnòstic només l’ús de tests d’anticossos.  

 

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 

 


