
 

 

Informe de situació dels protocols d’actuació 
del nou coronavirus 

 

Les organitzacions amb protocols sense canvis a data 27 de maig del 2020 són: 

- eCDC (última actualització: 20 de maig del 2020) 

- CDC (última actualització: 20 de maig del 2020) 

 

L’OMS amb data 26 de maig del 2020 publica informe sobre fumar i la COVID-19: 

- La evidència suggereix que fumar està associat a un increment de la gravetat de la 
malaltia i mort en pacients hospitalitzats.  

- No hi ha evidència per a poder quantificar el risc d’hospitalització o d’infecció de SARS-
CoV-2 en fumadors.  

 

L’OMS amb data 21 de maig del 2020 publica un document d’un paquet tècnic per a la 
vigilància ràpida de la mortalitat i la resposta epidèmica: 

- L’objectiu del document és proporcionar orientació pràctica per a implementar un 
sistema de vigilància ràpid de la mortalitat i mesurar l’excés de mortalitat en el context 
de la pandèmia de COVID-19.  

 

L’OMS amb data 20 de maig del 2020 publica guia per el control de la transmissió del COVID-
19 en les fronteres terrestres:  

- La guia es divideix en: identificació de les fronteres terrestres prioritàries i activitats 
claus de preparació d’aquestes fronteres i les comunitats properes.  

- També inclou: aplicació legal; planificar, vigilar, entrevistar i maneig dels viatgers 
malalts amb sospitat de COVID-19; resposta d’emergència quan hi ha moviments 
massius a la frontera; subministrament d’equip i material pel control de la infecció; 
comunicació del risc, col·laboració entre fronteres; monitorització del risc i adaptació de 
les mesures sanitàries a mesura que canvien les tendències.  

 

L’OMS amb data 18 de maig del 2020 publica guia de mesures generals de salut pública i 
socials: 

27 de febrer 

27 de maig 



 

- Mesures personals: higiene de mans, distància física, higiene respiratòria, ús de 
mascaretes i neteja i desinfecció a les cases.  

- Mesures de distanciament físic i social: distància física, reducció o cancel·lació dels 
esdeveniments massificats, evitar espais concorreguts, teletreballar, quedar-se a casa i 
recolzar les modificacions en els llocs de treball i en les institucions educatives. 

- Mesures de moviment: limitar els moviments de les persones a nivell local o nacional, 
oferir orientació sobre viatges, organitzar viatges amb antelació, etc... 

- Mesures de protecció especial per: persones en risc d’infecció greu per COVID-19, 
persones grups en vulnerabilitat social,  persones o grups que viuen en institucions 
tancades, persones o grups amb exposicions d’alt risc al virus.  

 

El Ministerio de Sanidad amb data 26 de maig del 2020 actualitza guia de maneig de cadàvers: 

- L’assistència a les vetlles i cerimònies fúnebres es realitzarà complint el que s’estableix 
en la normativa vigent i segons amb la fase en la que es trobi la localitat.  

 

El Departament de Salut amb data 18 de maig del 2020 publica guia per a l’elaboració de plans 
de contingència de centres residencials per fer front a la COVID-19: 

- Cada centre residencial ha d’elaborar, revisar i actualitzar el seu pla de contingència. 

- El pla de contingència s’ha d’activar quan hi ha persones residents amb 
simptomatologia o COVID-19 confirmada.  

- Inclou check-list amb el criteris comuns mínims que ha de recollir el pla de 
contingència. Inclou els següents apartats: dades del centre, coordinació amb Salut, 
coordinació social, perfil dels residents, equip de professionals del centre, formació i 
capacitació dels professionals que treballen en l’àmbit residencial, descripció de la 
infraestructura i categorització dels espais segons grup de risc, circuits i anàlisi 
logística, procés assistencial, atenció a les persones i famílies i sistemes d’informació. 

 

El Departament de Salut amb data 25 de maig del 2020 publica guia amb recomanacions per al 
reinici de l’activitat ambulatòria dels centres de rehabilitació: 

- Els centres confeccionaran una agenda d’activitat. Es prioritzaran aquells pacients que 
ja estaven immersos en un procés de rehabilitació i hagin estat pendents de reiniciar-la. 

o Els nous casos es prioritzaran segons criteris d’urgència/preferència, 
gravetat/complexitat i situació personal. 

- Abans de l’inici del procés de RHB es farà un contacte telefònic. Es realitzarà un 
qüestionari de triatge previ i s’informarà de les mesures per minimitzar el risc de 
contagi.  

o No és aconsellable anar acompanyat. 

o Accedir al centre amb mascareta. 

o Acudir al centre amb cita prèvia a l’hora programada. 

o Si hi ha persones esperant a ser ateses i no es pot assegurar distanciament 



 

mínim de 2 metres hauran d’esperar fora.  

o Acreditació a recepció. 

o Neteja de mans i informació. 

o Símptomes d’alarma per interrompre el tractament. 

- En el tractament de fisioteràpia respiratòria, proves instrumentals, valoracions per 
cribratge de disfàgia o de la cavitat oral i/o de la funcionalitat muscular per a la deglució 
o la fonació, els professionals hauran de portar mascareta FFP2, ulleres anti-
esquitxades i bata quirúrgica o impermeable. 

- En pacients amb COVID-19 convalescents en situació de traqueotomia o en els estudis 
en pacients amb disfàgia caldria seguir les recomanacions de màxima precaució.  

- No es recomanen les activitats grupals, excepte si es pot garantir la distància de 
seguretat de 2 metres i l’espai utilitzat disposa de la suficient ventilació. Evitar l’ús de 
material compartit.  

- Fomentar l’abordatge telemàtic. Es pot presentar de manera alternativa o combinada 
(hibrida).  

 

El Departament de Salut amb data 25 de maig del 2020 actualitza guia de tractament 
farmacològic: 

- S’afegeix un enllaç al resum de l’AEMPS de sospites de reaccions adverses notificades 
amb tractaments utilitzats per a la COVID-19. 

- Tractaments específics dirigits a la pneumònia moderada-greu. 

- S’actualitza tota la taula de recomanacions de tractament.  

- Es modifiquen els criteris d’accés als tractaments i la dosi de remdesivir. 

- Es modifiquen els criteris d’accés al tocilizumab i a les seves alternatives.  

- Es matisa la dosi de siltuximab. 

- S’inclou un resum breu actualitzat de l’evidència sobre l’ús de lopinavir/ritonavir en la 
COVID-19. 

- No es recomana l’ús de la hidroxicloroquina. S’inclou resum de les dades d’eficàcia i 
seguretat actuals.  

*També actualitza document “Algoritmes de tractament dels pacients amb infecció per SARS-
CoV-2”, el document “Recull de l’evidència del tractament farmacològic de la infecció per 
SARS-CoV-2” i la “nota informativa en relació a l’ús de la hidroxicloroquina en la COVID-19”. 

 

El Departament de Salut amb data 20 de maig del 2020 actualitza el llistat de medicaments per 
atendre situacions agudes de pacients en residències geriàtriques i pacients en ATDOM: 

- Actualització de formats i terminologia. 

 



 

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 
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