
 

 

Informe de situació dels protocols d’actuació 
del nou coronavirus 

 

Les organitzacions amb protocols sense canvis a data 28 de maig del 2020 són: 

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

- Ministerio de Sanidad (última actualització: 26 de maig del 2020) 

 

L’OMS amb data 28 del maig del 2020 publica guia amb consideracions ètiques sobre l’ús de 
tecnologies digitals de rastreig per l’estudi de contactes. 

 

L’OMS amb data 27 de maig del 2020 actualitza guia pel maneig clínic de COVID-19: 

- Punts clau que s’han modificat: 

o Aïllament de pacients simptomàtics durant 10 dies des de l’inici de símptomes i 
portar al menys 3 dies sense símptomes.  

o Tractament de les coinfeccions:  

 Per pacients sospitosos o confirmats amb COVID-19 lleu, no utilitzar 
antibiòtics com a tractament o profilaxis.  

 Per pacients sospitosos o confirmats amb COVID-19 moderada, no 
prescriure antibiòtics excepte si hi ha sospita clínica d’infecció 
bacteriana. 

o Prevenció de complicacions: 

 En pacients (adults i adolescents) hospitalitzats amb COVID-19, 
utilitzar profilaxi farmacològica, com la heparina, per prevenir 
tromboembolisme venós. Per aquells pacients que estigui 
contraindicat, utilitzar profilaxis mecànica.  

 

El Departament de Salut amb data 28 de maig del 2020 publica pla de desescalada en centres 
residencials: 

- El document s’organitza en 4 apartats: aïllament, acceptació d’ingressos, visites de 
familiars i recuperació de la normalitat convivencial i activitat del centre.  
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- Criteris per a ingrés: 

o PCR negativa en les darreres 24-48h i aïllament preventiu 14 dies. 

o Disposar d’un informe de salut amb la situació clínica de la persona i informació 
conforme no ha estat en contacte amb casos sospitosos, probables o 
confirmats coneguts en els darrers 14 dies al domicili.  

- Ubicació de l’ingrés en zona groga i aïllament 14 dies i control de símptomes/signes 2 
cops al dia durant 14 dies. 

- Els ingressos provinents d’hospital o centre sociosanitari que han guardat aïllament en 
els darrers 14 dies poden ingressar directament a la zona verda. 

- Inclou taula amb activitats autoritzades segons la fase en la que es trobi el territori on 
està situada la residència. Es diferencien activitats per residents COVID-19 i no 
COVID-19. 

 

El Departament de Salut amb data 26 de maig del 2020 publica nota informativa davant la 
sol·licitud de proves microbiològiques complementàries derivades de proves serològiques 
realitzades a l’àmbit privat: 

- Indicació de realitzar el test microbiològic correspon a personal mèdic/infermera. 

- Empreses que fan tests serològics al seu personal són responsables de tot el procés. 
No remetre treballador a AP. 

- AP no fa proves complementàries que no hagin estat prescrites segons prioritzacions 
establertes.  

- Tests serològics no s’han d’utilitzar per a l’emissió d’una IT. 

- Si es fa PCR i és positiva es pot remetre a AP. 

 

L’eCDC amb data 26 de maig del 2020 publica report amb recomanacions de mesures a 
adoptar pel viatgers: 

- Es recomana aplicar les mesures generals de protecció i control de la infecció (rentat 
de mans, higiene respiratòria, distància física, ús de mascaretes, etc...). 

- No realitzar viatges innecessàries, sobretot a zones/països on hi ha molta transmissió 
comunitària.  

- Les restriccions nacionals poden tenir un petit impacte en la transmissió de la infecció 
però només si s’implementen en les primeres etapes de la epidèmia.  

- No es  recomana el tancament de fronteres ja que pot causar efectes secundaris greus 
i alteracions socials i econòmiques. Només es pot paralitzar la introducció del virus en 
un altre país si la frontera es tanca en les primeres etapes de la epidèmia i de manera 
ràpida.  

- Les primeres fronteres que es poden reobrir són aquelles on hi ha poca circulació del 
virus. Tot i així s’ha d’anar en compte al utilitzar les dades epidemiològiques 
d’incidència per prendre decisions d’acceptar o no viatgers.  



 

- Es desaconsella que els grups vulnerables realitzin viatges.  

- Els procediments de screening per a l’entrada de viatgers són inefectius. Els esforços 
s’haurien de fer en dissuadir als pacients simptomàtics per a que no viatgin.  

- L’evidència en relació al requeriment de disposar d’una PCR negativa 72h abans del 
viatge no està clara.  

- En els països i regions on no hi ha transmissió comunitària haurien de considerar 
implementar quarantena pels viatgers que entrin al país si hi ha transmissió comunitària 
en el país d’on provenen.  

 

L’eCDC amb data 26 de maig del 2020 publica report per avaluar l’impacte de les mesures de 
desescalada a la UE: 

- El modelatge matemàtic de la transmissió de COVID-19 pot ser utilitzat per analitzar 
millor el desenvolupament epidèmic de la població a través del temps, realitzar 
projeccions i ajudar a les autoritats sanitàries a desenvolupar accions o intervencions.  

- Inclou un model compartimentat dinàmic de COVID-19. Té com a objectiu proporcionar 
una previsió a 30 dies del nombre esperat de casos, morts i hospitalitzats per COVID-
19. Els període és del 2 de Maig al 7 de Juny. El model es basa en les dades 
epidemiològiques i evidències científiques disponibles en el moment de la seva 
publicació.  

 

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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