
 

 

Informe de situació dels protocols d’actuació 
del nou coronavirus 

 

Les organitzacions amb protocols sense canvis a data 29 d’abril del 2020 són: 

- Ministerio de Sanidad (última actualització: 24 d’abril del 2020) 

- Departament de Salut (última actualització: 27 d’abril del 2020) 

- CDC (última actualització: 27 d’abril del 2020) 

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

 

L’eCDC amb data 29 d’abril del 2020 publica una guia amb recomanacions de mesures de 
prevenció i control en el transport públic: 

- Les persones amb símptomes compatibles amb COVID-19 no han d’utilitzar el 
transport públic.  

- S’ha d’assegurar la distància física del conductor, idealment amb panels protectors, i la 
dels passatgers.  

- Assegurar la disponibilitat de mascaretes pels conductors que no estan separats dels 
passatgers. 

- Recordar als passatger el rentat de mans abans d’entrar i després de sortir. Considerar 
habilitar punts amb solució hidroalcohòlica en els vehicles.  

- Assegurar una bona ventilació evitant la recirculació d’aire.  

- Considerar l’ús de mascaretes pels passatgers, sobretot si la distància física no es pot 
garantir.  

- Neteja i desinfecció freqüent, sobretot en les superfícies que més es toquen. Si és pot, 
es recomana la neteja de superfícies després de cada viatge.  

 

L’eCDC amb data 29 d’abril del 2020 publica actualització de guia sobre el subministrament de 
substàncies d’origen humà (SOH): 

- No existeix evidència d’infecció a través de la sang o de sèrum infectat amb SARS-
CoV-2. Tampoc per transfusió o transplantament. Per tant, el risc de transmissió del 
COVID-19 a través de SOH segueix sent teòric.  
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- Els receptors de transplantaments d’òrgans i de cèl·lules hematopoètiques són 
població d’alt risc d’infecció per COVID-19. El risc de receptors no immunosuprimits de 
sang, cèl·lules i teixits sembla ser igual que en altres pacients en atenció hospitalària.   

- Inclou accions de mitigació per prevenir el risc teòric de transmissió de COVID-19 a 
través de les SOH.  

 

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 

 


