27 de febrer

14 de maig

Informe de situació dels protocols d’actuació
del nou coronavirus
Les organitzacions amb protocols sense canvis a data 14 de maig del 2020 són:
-

CDC (última actualització: 5 de maig del 2020)

-

OMS (última actualització: 7 de maig del 2020)

-

eCDC (última actualització: 13 de maig del 2020)

El Departament de Salut amb data 14 de maig del 2020 publica nota informativa amb criteris
per a l’aïllament de persones que viuen en residències:
-

Distribució d’espais en diferents zones:
o

Zona verda:


Sense cap cas confirmat.



Residents GRUP A:


o



Sense símptomes i sense contacte estret amb cas possible,
probable o confirmat.



Residents que han superat la malaltia, resten asimptomàtics i/o
tenen PCR negativa.



Nous ingressos de centres hospitalaris i sociosanitaris amb
PCR negativa 2-5 dies abans de l’ingrés.

Habitacions individuals o dobles, poden estar en zones comunes
(distància 2m) i control de símptomes 2 cops al dia.

Zona groga:


Pacients sospitosos.



Residents GRUP B:


Sense símptomes en quarantena per contacte estret amb cas
possible, probable o confirmat (14 dies d’aïllament).



Ingressos procedents de domicili o asimptomàtics amb PCR

negativa (7 dies d’aïllament).

o

Zona vermella:


Casos confirmats.



Residents GRUP C:



-

Habitacions individuals, menjar a l’habitació, no zones comunes.
Indicat canvi d’EPI en cada habitació.



Cas confirmat.



Símptomes compatibles amb COVID-19 pendents de PCR
(EPI d’ús exclusiu).

Habitacions individuals o dobles, zona comuna exclusiva per casos
confirmats, mateix EPI durant el torn amb canvi de guants i higiene de
mans entre pacients.

Prova diagnòstica PCR:
o

Realitzar al menys 1 cop per poder fer sectorització.

o

Quan hi ha un brot: PCR a tots els residents i treballadors, repetir als 7 dies.

-

Per finalitzar aïllament es realitzarà PCR als residents (mínim 14 dies des de l’inici de
símptomes). Si és positiva es tornarà a fer als 7 dies.

-

Inclou EPI segons tipus de resident (A,B,C).

El Departament de Salut amb data 14 de maig del 2020 publica nota informativa amb
recomanacions sobre les visites de familiars a residents:
-

Visites autoritzades segons fase de desescalada:
o

Fase 0: priorització visites acompanyament i suport final de vida.

o

Fase 1: + priorització residents en situació de descompensació de malaltia
crònica.

o

Fase 2: generalització de visites.

o

Fase 3: visites (fins a 3 persones) en zones exterior del centre.

-

Començaran a fer visites en les residències “netes” o amb sectorització “neta” ben
definida. Després residents sense malaltia en residències en situació estable.

-

Visites amb cita prèvia.

-

Una visita setmanal per resident, que el familiar sigui el mateix en períodes no inferiors
a 14 dies i durada no superior a 30 minuts.

-

Cribratge dels familiars abans d’entrar al centre (febre i símptomes respiratoris, història
de proves diagnòstiques, enquesta breu...).

El Departament de Salut amb data 14 de maig del 2020 publica nota informativa amb
recomanacions per a l’acceptació de nous ingressos a residències:
-

La residència ha de trobar-se en un territori que estigui en Fase 1 de desconfinament.

-

La residència ha de complir criteris d’estabilitat segons valoració ETSP. S’inclouen els
criteris.

-

Tot nou ingrés ha de disposar d’una PCR negativa realitzada en un termini inferior a 5
dies prèvis i no haver estat en contacte estret amb cas sospitós, probable o confirmat.

-

Ubicació en zona groga i control de símptomes 2 cops al dia durant 7 dies.

El Departament de Salut amb data 14 de maig del 2020 publica nota informativa amb un llistat
de medicaments per atendre situacions agudes en pacients ingressats en residències
geriàtriques i pacients en atenció domiciliària:
-

Inclou fitxes de cadascun dels medicaments on s’informa de la indicació mes habitual
en situació d’urgències, posologia en adults, via i forma d’administració
contraindicacions més rellevants.

-

No s’inclouen medicaments nebulitzats per evitar la producció d’aerosols.

-

S’inclouen antibiòtics endovenosos pels casos que el pacient no toleri via oral o quan
aquesta via no està sent efectiva.

-

Es prioritza la via d’administració oral i la via subcutània per damunt de la medicació
injectable sempre que sigui possible.

El Ministerio de Sandiad amb data 14 de maig del 2020 actualitza guia per a la realització de
proves diagnòstiques en l’àmbit de les empreses:
-

Actualitza informació en base al document “Estrategia de diagnóstico, vigilancia y
control en la fase de transición de la pandemia COVID-19”.

-

Els serveis de prevenció de RRLL han de col·laborar amb les autoritats sanitàries en la
detecció precoç de tots els casos compatibles amb COVID-19.

-

Les CCAA han de reforçar els equips professionals de Salut Laboral, assegurant
disponibilitat de la logística i material necessari per a realitzar el maneig i el seguiment
de casos i contactes.

-

Qualsevol entitat que adquireixi material per a la realització de les proves diagnòstiques
ho ha de notificar a la autoritat sanitària competent de la seva comunitat autònoma.

El Ministerio de Sanidad amb data 14 de maig del 2020 publica recomanacions per a l’obertura
de l’activitat en les piscines.

Tota la informació:
Canal Salut: http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus

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

