
 

 

Informe de situació dels protocols d’actuació 
del nou coronavirus 

 

Les organitzacions amb protocols sense canvis a data 27 d’abril del 2020 són: 

- OMS (última actualització: 21 d’abril del 2020) 

- eCDC (última actualització: 23 d’abril del 2020) 

- CDC (última actualització: 23 d’abril del 2020) 

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

 

El Departament de Salut amb data 27 d’abril del 2020 publica guia del procediment per a la 
sectorització de residències: 

- Guia de treball: 

o Recaptació d’informació i anàlisis del centre: llistat de residents i treballadors, 
PNTs... 

o Reubicació de residents: 

 Diagnosticats o amb clínica compatible amb Covid-19. 

 Sense clínica compatible amb Covid-19. 

 Patologia complexa, demències avançades i situació final de vida. 

o Divisió, desinfecció i senyalització d’espais. 

o Reajust dels fluxos de treball: 

 Vestir EPI net a zona neta i desvestir EPI brut a zona bruta. 

 No transferir material de zona bruta a zona neta. 

 Sortida de residus diferenciada. 

o Monitorització dels canvis i detecció d’altres necessitats. 

- Sectoritzar el centre en zona Covid-19 (zona bruta) i zona NO Covid-19 (zona neta). 

o Zona de transició on hi hagi EPI net, material de neteja, cubells amb aigua i 
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lleixiu, bosses o cubells de brossa segurs i safates per la desinfecció de calçat.  

o Els residents amb patologia complexa, demències avançades i situació final de 
vida seran situats en zona neta, si no són positius, però a certa distància dels 
residents de zona bruta i zona neta.  

 

El Departament de Salut amb data 27 d’abril del 2020 publica un document amb els criteris de 
reubicació de persones que viuen en centres residencials: 

- De manera preferent, la reubicació de les persones residents serà el retorn al domicili 
de la família. 

- Criteris de reubicació: 

o 100% de les persones COVID+:  

 Es mantenen les persones a la residència.  

 Si no hi ha capacitat de confinament òptim, es reubicaran en àrees 
COVID+. 

 No es rebran nous residents ni retorns d’aquests. 

o 100% de les persones COVID-:  

 Es mantenen les persones a la residència.  

 Si no hi ha capacitat de confinament òptim, es reubicaran en àrees 
COVID-. 

 No es rebran nous residents ni retorns d’aquests, excepte si la persona 
resident té el resultat PCR negatiu. 

 Extremar mesures per evitar que els professionals actuïn de vectors. 

o ≥ 50% de les persones COVID+: 

 Es mantindran en la residència en cohorts. 

 Professionals extremaran mesures de sectorització per evitar 
contaminació entre espais. 

 Si s’han de fer reubicacions, es traslladaran els COVID-. 

o ≥ 50% de les persones COVID-: 

 Es mantindran en la residència en cohorts. 

 Professionals extremaran mesures de sectorització per evitar 
contaminació entre espais. 

 Si s’han de fer reubicacions, es traslladaran els COVID+. 

 

 



 

El Departament de Salut amb data 27 d’abril del 2020 actualitza guia d’actuació: 

- Modifica l’Annexa 6: laboratoris i àrea d’influència.  

 

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 

 


