
 

 

Informe de situació dels protocols d’actuació 
del nou coronavirus 

 

Les organitzacions amb protocols sense canvis a data 29 de maig del 2020 són: 

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

 

El Departament de Salut amb data 29 de maig del 2020 publica guia amb recomanacions de 
captació activa de vacunació durant les diferents fases de desconfinament: 

- Cal restablir les vacunacions incloses al calendari de vacunacions sistemàtiques i de la 
resta de vacunes recomanades en condicions de risc. 

- Cal aprofitar la captació oportunista davant de qualsevol visita al centre sanitari per 
vacunar a qualsevol edat i sempre que sigui possible. 

- Recomanacions de captació activa segons les fases de desconfinament: 

o Fase 0: 

 Calendari vacunacions sistemàtiques d’infants fins els 15 mesos 
inclosos.  

 Embarassades, vacuna dTpa. 

 Persones amb condicions d’alt risc. 

 Contactes en cas de brot. 

o Fase 1: 

 Calendari vacunacions sistemàtiques d’infants fins els 3 anys inclosos.  

o Fase 2: 

 Calendari vacunacions sistemàtiques d’infants fins els 6 anys inclosos.  

o Fase 3: 

 Restabliment calendari vacunacions sistemàtiques, exceptuant les que 
es fan als centres educatius. 

 Persones amb condicions d’alt risc.  

27 de febrer 

29 de maig 



 

- La vacunació dels centres educatius es reprendrà amb el nou curs escolar 2020-2021 i 
s’administraran les vacunes que no s’han pogut administrar durant el curs 2019-2020.  

- Es recomana posposar vacunació en infectats per COVID-19 fins després dels dies 
d’aïllament i sempre que s’hagi resolt el quadre clínic.  

- Es recomana posposar vacunació en contactes estrets de casos sospitosos o 
confirmats de COVID-19 fins després dels dies de quarantena i sempre que no s’hagi 
desenvolupat simptomatologia. 

- No s’han de demorar les vacunes que tenen un termini curt i definit per a la seva 
administració.   

 

L’OMS amb data 28 de maig del 2020 publica protocol de vigilància en treballadors sanitaris: 

- Es basa en l’ús d’un qüestionari que es pot implementar en centres sanitaris on s’han 
detectat casos COVID-19 entre els treballadors sanitaris.  

 

L’eCDC amb data 28 de maig del 2020 publica guia amb la metodologia per estimar la 
prevalença puntual de la infecció per SARS-CoV-2 mitjançant la realització de proves PCR. 

 

El CDC amb data 28 de maig del 2020 actualitza guia pel triatge de pacients sospitosos de 
COVID-19:  

- Especifica en base a les recomanacions d’altres guies com s’han de protegir els 
professionals sanitaris durant el triatge de casos sospitosos de COVID-19. 

- Actualitza l’algoritme de triatge que inclou la febre (>38ºC) o història de febre.  

 

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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