27 de febrer

25 de maig

Informe de situació dels protocols d’actuació
del nou coronavirus
Les organitzacions amb protocols sense canvis a data 25 de maig del 2020 són:
-

eCDC (última actualització: 20 de maig del 2020)

-

CDC (última actualització: 20 de maig del 2020)

El Departament de Salut amb data 24 de maig del 2020 actualitza protocol d’actuació en la fase
de desconfinament:
-

Cas probable: pacients amb IRA greu amb criteri clínic i radiològic compatible amb
COVID-19 amb resultats PCR negatius, amb vincle epidemiològic amb casos
confirmats, ja sigui en l’àmbit de centres tancats o en l’àmbit familiar.

-

Per al maneig de casos probables es seguiran les mateixes indicacions que per als
casos confirmats.

-

Mostra tracte superior: aspirat o frotis nasofaringi en el cas dels nens.

-

Mostra per test serològic: sang per extracció venosa.

-

Els casos de COVID-19 són de declaració obligatòria individualitzada i urgent.

-

Tots els casos es mantindran en aïllament.

-

En casos en aïllament després d’alta hospitalària, si se’ls hi realitza PCR i surt positiva,
s’ha de repetir a la setmana.

-

En centres residencials s’ha de fer PCR per aixecar l’aïllament. Si es positiva, cal tornar
a fer la PCR cada 7 dies fins que es negativitzi.

-

En residències on hi ha casos confirmats s’ha de fer la PCR a tots els residents i
treballadors exposats. Cap repetir el procediment als 14 dies. Si apareixen nous casos,
repetir el procediment fins que no aparegui cap nou cas fins aixecar l’aïllament.

-

En centres penitenciaris i altres institucions tancades, per finalitzar l’aïllament de casos
confirmats, s’haurà de fer una PCR als 14 dies. Si fos positiva s’ha de repetir als 7 dies.
Si continua sent positiva es donarà l’alta si han transcorregut al menys 72 hores des de
la resolució de la febre i sempre que hagin passat mínim 14 dies des de l’inici de
símptomes.
o

El seguiment i l’alta seran supervisats pel metge corresponents al seu centre.

o

Es farà PCR als contactes exposats dels casos.

-

Per a la reincorporació de treballadors, si als 14 dies la PCR continua sent positiva, es
pot realitzar un test serològic.

-

L’estudi de contactes l’ha de realitzar el metge que detecta el cas confirmat. Els ha de
comunicar al SVE territorial corresponent.

-

Es considera contacte estret en un avió, tren o un altre mitja de transport terrestre de
llarg recorregut (sempre que sigui possible l’accés a la identificació dels viatgers) els
passatgers situats en un radi de dos seients al voltant d’un cas i a la tripulació que hagi
tingut contacte amb el cas esmentat.

-

En les situacions que es consideri adient es pot reforçar la vigilància trucant als
contactes estrets a la meitat del període (dia 7) i al final del període de quarantena (dia
14).

-

Inclou indicacions de maneig de contactes estrets.

El Departament de Salut amb data 22 de maig del 2020 actualitza recomanacions sobre visites
de familiars a hospitals d’atenció intermèdia i sociosanitaris i actualitza recomanacions sobre
visites de familiars a residències geriàtriques:
-

Tots els visitants han de fer servir solucions hidroalcohòliques per a higiene de mans i
posar-se mascareta quirúrgica.

-

El rentat de mans s’ha de fer a l’entrada al centre d’atenció intermèdia i a l’abandonar
el mateix.

L’OMS amb data 10 de maig del 2020 publica guia amb estratègies de vigilància:
-

És important mantenir els sistemes de vigilància per a altres malalties respiratòries
(grip, IRA severa, etc...).

-

Incloure la COVID-19 com a malaltia de declaració obligatòria. Valorar que també
s’hagi de reportar immediatament.

-

Els casos confirmats de COVID-19 han de ser notificats en 24 hores. Els morts en
l’hospital han de ser notificats en 24 hores i en la comunitat setmanalment.

-

S’ha de millorar la vigilància en els grups vulnerables. Això requereix una combinació
de sistemes de vigilància que inclogui l’estudi de contactes en la totalitat de l’atenció
sanitària incloent la comunitat, les residències, els sociosanitaris, etc...

-

Les persones que mostrin símptomes compatibles amb COVID-19 han de poder ser
testats a l’atenció primària.

-

És important verificar contínuament que els sistemes de vigilància funcionen
correctament.

-

Inclou les dades mínimes que s’han de reportar dels casos confirmats segons on s’han
identificat (atenció primària o hospital).

L’OMS amb data 10 de maig del 2020 publica guia d’estudi de contactes:
-

Disposar de capacitat adequada per fer tests. Si no és possible, les estratègies poden
centrar-se en els grups més vulnerables (hospitals, residències, sociosanitaris, etc...).

-

Importància dels contactes en quarantena per a reduir el potencial risc de transmissió
de persones pre-simptomàtiques i asimptomàtiques.

-

Elements crítics per a la implementació de l’estudi de contactes:

-

participació de la comunitat,

-

planificació acurada i consideració dels contextos locals, comunitats i cultures,

-

plantilla de treballadors formats en l’estudi de contactes i supervisors,

-

suport logístic per contactar amb els equips d’estudi de contactes i,

-

sistema per recopilar i analitzar dades en temps real.

L’OMS amb data 10 de maig del 2020 publica recomanacions de mesures sanitàries per
escoles:
-

Factors a considerar per reobrir escoles: factors epidemiològics, capacitat del sistema
de salut, compromís comunitari i capacitat del govern per sostenir el suport social i
econòmics dels grups vulnerables.

-

També cal considerar:

-

Comprensió actual sobre la transmissió de COVID-19 en infants.

-

Situació local i epidemiològica de COVID-19 on la escola està localitzada.

-

Escenari escolar i capacitat per mantenir les mesures de prevenció i control COVID-19.

-

Avaluar els danys que es poden produir a causa del tancament de les escoles.

-

Avaluar la necessitat de mantenir escoles parcialment obertes pels infants de
treballadors essencials.

L’OMS amb data 10 de maig del 2020 publica consideracions de mesures sanitàries i socials
en l’ambient laboral:
-

Es divideixen els treballadors segons el risc d’exposició: baix, mitjà i alt.

-

S’ha de realitzar una avaluació del risc per a cada entorn de treball específic i per a
cada lloc de treball o grup de treball. S’ha de tenir en compte l’entorn, la tasca,
l’amenaça (si n’hi ha) i els recursos disponibles (EPI). També si els treballadors
pertanyen a algun grup de risc. L’avaluació s’ha d’actualitzar regularment.

-

Inclou mesures preventives generals (higiene de mans, higiene respiratòria, distància
física, etc..).

-

Inclou mesures específiques per treballadors de risc mitjà i de risc alt.

-

Les empreses han d’elaborar plans d’acció per a la prevenció i mitigació de COVID-19.

L’OMS amb data 12 de maig del 2020 publica informe sobre gènere i COVID-19:
-

Recopilar, reportar i analitzar les dades dels casos confirmats i de les morts de COVID19 segons sexe i edat, com a mínim.

-

Incloure la resposta contra la violència masclista, i particularment, la violència de
parella, com a un servei essencial en la resposta a la COVID.19.

-

Mantenir la disponibilitat dels serveis de salut sexual i reproductiva amb un accés
equitatiu i incloure’ls en el paquet de serveis essencials en la resposta a la COVID-19.

-

Garantir que tots els treballadors essencials tinguin un accés equitatiu en formació
d’EPI i altres, suport psicosocial i protecció social.

-

Eliminar les barreres econòmiques per la realització del test de COVID-19 i pels seus
tractaments.

L’OMS amb data 13 de maig del 2020 publica guia de bioseguretat en el laboratori:
-

Tots els procediments s’han de realitzar basant-se en l’avaluació del risc i només per
personal amb capacitat demostrada i en estricte compliment dels protocols rellevants
en tot moment

-

El processament inicial (abans de la inactivació) de les mostres hauria de tenir lloc en
un gabinet de seguretat biològica validat o dispositiu principal de contenció.

-

Els treballs no propagatius s’han de dur a terme en una instal·lació mitjançant
procediments equivalents al nivell de bioseguretat 2.

-

Els treballs propagatius s’han de dur a terme en un laboratori de contenció amb un flux
d’aire direccional (nivell de bioseguretat 3).

-

S'han d'utilitzar desinfectants apropiats amb activitat viricida.

-

Les mostres de pacients sospitosos o confirmats han de ser transportades com
UN3373, "Categoria de substàncies biològiques B". El cultius o aïllaments virals han de
ser transportats com a categoria A, UN2814, "substància infecciosa que afecta els
humans.

L’OMS amb data 15 de maig del 2020 publica informe sobre la síndrome pediàtrica inflamatòria
multisistèmica:
-

Definició de cas (s’han de complir totes):

-

Infants i adolescents (0-19 anys) amb febre ≥ 3 dies

-

Mínim 2 dels següents símptomes:

-

Erupció cutània o conjuntivitis no purulenta bilateral i signes d’inflamació muco-cutània
(oral, mans o peus).

-

Hipotensió o shock.

-

Característiques de disfunció del miocardi, pericarditis, valvulitis o anomalies
coronàries.

-

Evidència de coagulopatia.

-

Problemes gastrointestinals aguts (diarrea, vòmits o dolor abdominal).

-

Marcadors elevats d’inflamació (proteïna C reactiva, procalcitonina...).

-

Inexistència d’una altra causa microbiana òbvia de la inflamació, incloent la sèpsia
bacteriana, síndromes estafilococs o estreptococs.

-

Evidència de COVID-19 per proba diagnòstica o per contacte directa amb pacients
COVID-19.

L’OMS amb data 15 de maig del 2020 publica guia de neteja i desinfecció de superfícies
ambientals:
-

Desinfectants (mínim 1 minut de contacte):
o

Etanol 70-90%

o

Hipoclorit al 0,1% per la desinfecció general or al 0,5% per superfícies tacades
de sang o fluids corporals.

o

Peròxid d’hidrogen ≥ 0,5%.

El Ministerio de Sanidad amb data 22 de maig del 2020 actualitza protocol d’actuació per els
serveis de prevenció de RRLL:
-

Actualització de la informació segons el protocol d’actuació en fase de transició.

-

Treballador especialment sensible: persones amb malaltia cardiovascular (inclòs
hipertensió), malaltia pulmonar crònica, diabetis, insuficiència renal crònica,
immunodepressió, càncer en fase de tractament actiu, malaltia hepàtica crònica severa,
obesitat mòrbida (IMC>40), embaràs i majors de 60 anys.

-

Modificació d l’Annexa IV (guia d’actuació per a la gestió de la vulnerabilitat i el risc en
l’àmbit sanitari i sociosanitari) i V(guia d’actuació per a la gestió de la vulnerabilitat i el
risc en àmbits no sanitaris o sociosanitaris).

El Ministerio de Sanidad amb data 23 de maig del 2020 publica guia amb recomanacions per a
l’obertura de platges i zones de banys després de la crisis del COVID-19.

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

