
 

 

Informe de situació dels protocols d’actuació 
del nou coronavirus 

 

Les organitzacions amb protocols sense canvis a data 10 de maig del 2020 són: 

- eCDC (última actualització: 5 de maig del 2020) 

- CDC (última actualització: 5 de maig del 2020) 

- Ministerio de Sanidad (última actualització: 6 de maig del 2020) 

- OMS (última actualització: 7 de maig del 2020) 

 

El Departament de Salut amb data 9 de maig del 2020 publica guia d’actuació enfront casos 
d’infecció pel nou coronavirus en la fase de desconfinament: 

- És fonamental la detecció precoç de casos sospitosos de COVID-19. També és 
prioritària la identificació de possibles focus de transmissió en col·lectius específics. 

o Proba PCR fonamentalment per detecció precoç.  

- Cas sospitós: quadre clínic IRA d’aparició sobtat de qualsevol gravetat (febre, tos, 
sensació de manca d’aire...).  

o Altres símptomes atípics: odinofàgia, anòsmia, agèusia, dolors musculars, 
diarrees, dolor toràcic o cefalees.  

- A tot cas sospitós se li farà PCR en les primeres 24 hores.  

o Si PCR negativa però alta sospita clínica es repetirà PCR entre 2-5 dies 
després. Si continua negativa hi ha passat almenys 1 setmana des de l’inici de 
símptomes es podrà plantejar detecció IgM.  

- Tests ràpids no s’han d’utilitzar pel diagnòstic ni per presa decisions clíniques.  

- Classificació de casos: 

o Cas sospitós: compleix criteri clínic fins obtenir resultat de PCR. 

o Cas confirmat amb infecció activa: 

 Cas amb o sense clínica i PCR positiva. 

 Cas que cumpleix criteri clínic amb PCR negativa i resultat positiu de 

27 de febrer 

10 de maig 



 

IgM per serologia. 

o Cas probable: cas amb IRA amb criteri clínic i radiològic amb PCR negativa o 
no concloent. 

- La SGVRESP ha de rebre diàriament la informació sobre casos sospitosos i confirmats 
de sistema públic, privat i laboral.  

o Ho notificarà diàriament al CCAES. 

o Els casos confirmats són de declaració obligatòria urgent. 

- Tots els casos sospitosos estaran en aïllament fins a obtenir el resultat de la PCR. 

- Finalització aïllament  

o Casos lleus: al menys 3 dies des de resolució de febre i quadre clínic i mínim 
14 dies des de l’inici de símptomes.  

o Casos asimptomàtics: 14 dies des de la data del diagnòstic.  

o Casos ingressats: si PCR positiva a l’alta hospitalària, aïllament al menys 14 
dies des de l’alta i al menys 3 dies des de resolució de febre i quadre clínic 
amb automonitoratge clínic. 

- Quan hi hagi cas confirmat a residència geriàtrica es considerarà que hi ha un brot a la 
institució i es realitzarà PCR a tots els residents i treballadors.  

- Retorn al treball persones actives laboralment serà necessària la realització de PCR i 
resolució de símptomes al menys 3 dies abans. Si és positiva el treballador no podrà 
reincorporar-se i se li donarà cita per repetir la PCR. 

- L’estudi i maneig de contactes es farà mitjançant la col·laboració d’atenció primària.  

- Estudi de contactes: període a considerar: 

o 2 dies abans de l’inici de símptomes del cas fins el moment de l’aïllament. 

o Pel contactes de casos asimptomàtics confirmats per PCR, 2 dies abans de la 
data de diagnòstic. 

- Casos amb infecció resolta: asimptomàtics que hagin tingut símptomes compatibles 
més de 14 dies abans de la data de la presa de mostra sense PCR feta o PCR 
negativa si hi ha diagnòstic serològic d’infecció passada. 

- Detecció de casos en el context d’estudi de cribratge amb tests serològics en 
poblacions vulnerables o amb major risc d’exposició. 

o Inclou taula de classificació de casos segons el resultat dels anticossos. 

- Inclou indicadors epidemiològics per a l’avaluació i seguiment de l’epidèmia. 

  

 

 

 



 

Tota la informació: 

Canal Salut: http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus 

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 


