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Què hem après del 
COVID-19 sobre els
Equips de Protecció
Individual?
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• Elements de protecció de barrera. Equip de
protecció o elements de barrera el protegeixi d’un o varis riscos que
puguin amenaçar la seva seguretat o salut, així com qualsevol complement
o accessori destinat al seu fi.

• Equips de protecció individual (EPI):
qualssevol equip homologar com tal destinat a ser portat o subjectat pel
treballador per que el protegeixi d’un o varis riscos que puguin amenaçar
la seva seguretat o salut, així com qualsevol complement o accessori
destinat al seu fi.

• Normes, el Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels
treballadors d’equips de protecció individual (BOE 140, de 12 de juny de 1997) defineix, en l’article 2.1.
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Conceptes



MESURES de precaució per evitar la 
transmissió 

• Mesures de estàndar :
• Aplicar a qualsevol resident.
• Sempre que hi pugui haver contacte amb sang,fluids

corporals,excrecions o secrecions , amb membranes mucoses i
pell no íntegra u objectes contaminats.

• Higiene respiratòria, presentin tos, estornuts, rinorrea o
producció de secrecions respiratòries.

• Mesures especifiques segons microorganisme:
 Per contacte
 Per gotes
 Per aire



MESURES de higiene respiratòria
• En tossir o esternudar, s’han de tapar la boca i el nas amb

mocadors d’un sol ús.
• Per mocar-se s’han d’utilitzar mocadors d’un sol ús.
• Cal llençar mocadors usats a la paperera.
• Després d’esternudar o tocar secrecions respiratòries, cal fer

higiene de les mans.
• No han de tocar-se les membranes mucoses dels ulls i del nas,

amb les mans brutes.
• Cal que els pacients amb símptomes respiratoris se situïn

mantenint la distància de seguretat.
• Els residents amb tos han de portar una mascareta quirúrgica.
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“La higiene de mans 
és la mesura 
individual més 
important i efectiva 
per reduir el risc 
d’infeccions 
relacionades amb 
l’atenció sanitària”
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COM I AMB QUE 



TÈCNICA  HM
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QUAN FER LA HIGIENE DE MANS 



• noticía nhk
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https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200508/k10012422171000.html


Components e indicacions dels
elements de barrera/EPI

• Guants
• Bates
• Mascaretes /respiradors
• Protecció ocular/facial
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Indicació de guants

• En totes aquelles situacions en las que es probable que es
pugui produir contacte amb sang ,fluids corporals , mucoses o
pell no intacta o amb equipament contaminat i en situacions
d’aïllament de contacte.
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Ús de guants

• Situacions concretes:

– A) Exposició directa al pacient:
• Contacte amb sang, mucoses o pell no integra.
• Extraccions de sang.
• Presencia de microorganismes multiresistents o brots epidèmics.
• Inserció i retirada de dispositius intravenós.

– B) Exposició indirecta del pacient:
• Buidar contenidors de femta, orina i vòmits.
• Manipular residus i netejar material bruts.
• Esquitxades de fluids corporals.

16



No indicat ús de guants
• Situacions concretes:

– A) Exposició directa al pacient:
• Vestir i banyar al pacient.
• Pressa constant, exploracions o tractament fisioteràpies si la pell està integra.
• Ad. Injeccions subcutànies e intramusculars.

– B) Exposició indirecta del pacient:
• Usar el telèfon, anotar dades en HC.
• Ad medicació oral.
• Canviar o recollir roba de llit, salve que estigui tacada amb fluids corporals.
• Repartir i recollir àpats.
• Manipulació material net o descontaminat.
• Desplaçar els mobles de la habitació del pacient.
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A tenir en compte amb els guants
• Constitueixen una barrera protectora per a prevenir la contaminació de les

mans amb matèria orgànica i microorganismes presentes en superfícies i
pell o mucoses dels pacients.

• Els guants no substitueixen la HM (abans i desprès)
• Canvieu els guants tantes vegades com sigui necessari:

– Entre residents.
– Es fan malbé
– Visiblement contaminats(sang o líquids).
– Passar d’una zona corporal bruta a una neta .

• No rentar amb solució alcohòlica per substituir  el canvi de guants entre 
diferents activitats.

• Utilitzar sempre que el personal presenti ferides, tall o lesions cutànies.
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Tipus de guants/  temps canvi
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Components e indicacions dels
elements de barrera/EPI 

• Guants
• Bates
• Mascaretes /respiradors.
• Protección ocular/facial
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Bates
• S'utilitzen per prevenir la contaminació de la roba i protegir la pell del

personal en procediment que poden generar esquitxades de sang i/o
fluids orgànics. També s’utilitzaran durant la cura de residents infectats o
colonitzats amb microorganismes epidemiològicament importants per
reduir la transmissió des del pacients o el seu entorn a altres pacient.

• Tipus:
– Bates/granota, protecció per risc biològic per procediments de

contacte estret.
– Bates PS procediments de contacte moderat.
– Davantal de plàstic, procediments de contacte estret. No cal canviar

entre pacients positius. Posar a sobre bates/granota si risc
d’esquitades per protegir EPI tota la jornada laboral

– Bata de roba. Sobre un davantal de plàstic.
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Components e indicacions dels 
elements de barrera

• Guants
• Bates
• Mascaretes/respirador
• Protecció ocular/facial
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• Ulleres muntura integral: element procediments que 
generin aerosols.

• Ulleres antiesquitxades /pantalla facial: 
procediments esquitxades quan no es pot mantenir la distància de 
seguretat amb el resident.
Protegir la mascareta.
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Protecció ocular/facial



• Mascareta quirúrgica: element de barrera per prevenir 
que siguin expel·lides gotes per boca i rinofaringe al ambient enfront a la 
exposició a sang/fluids corporals i a malalties de transmissió per gotes.

• Mascareta de partícules o respirador de 
partícules (RP): equip de protecció individual dissenyat per 
prevenir la inhalació de aerosols que continguin microorganismes de 
transmissió aérea.
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Protecció de barrera / EPI



Mascaretes
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Paper de la mascaretes 
quirúrgiques

• Poden ser utilitzades pel personal i residents, per protegir-los de les
malalties que es transmeten per gotes (per prevenir que siguin expel·lides
gotes de la boca i nas al ambient i superfícies pròximes).

• Indicades en els procediments en els que existeixi la possibilitat de
generar esquitxades de sang i/o fluids corporals.

• Te que cobrir la boca i el nas i ha d’estar subjecta per prevenir al màxim la
sortida d’aire pels costats: cintes tensionades i la mascareta ajustada per
que s’adapti al contorn facial .

• No existeixen recomanacions clares respecte al seu temps de durada. Es
substituirà si esàa humida, bruta o trencada.

• No es aconsellable que es portin al voltant del coll.
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Paper dels respiradors de 
partícules

• En malalties de transmissió aèria.
• Procediments que poden generar aerosols en el contexts d'infeccions

provocades per microorganismes de transmissió per gotes .
• Personal s’ha d’assegurar de que ajusta perfectament al seu perfil facial.
• No existeixen recomanacions clares respecte al temps de durada dels

respirador. Es substituirà si està humit, brut o trencat.
• Reutilitzar es guardaran en bossa de paper individual identificada.



Procediments generen aerosol
• ECDC
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Avaluació de risc
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Piramide de riscos laborals COVID-19

34



EPI Procediments
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Contacte extret

36



Escenaris de risc d’exposició en 
entorn laboral
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Mascaretes/respiradors
en situació de brots i pandèmies

• Ús estès: Portar la mateixa mascareta quirúrgica o respirador, per a
atenció de diferents pacients, sense canviar la mascareta entre pacient
amb el mateix patogen respiratori.
Això implicaria una menor manipulació de la mascareta /respirador i, per
tant, menys risc de transmissió de contacte.

• Reutilització: és refereix a fer servir la mateixa mascareta quirúrgica o
respirador entre l'atenció de diferents pacients. Es retira i guardarà . Es
recomana una reutilització limitada.
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• Situacions d'escassetat
S’ha de tenir especial cura per garantir que les mascaretes FFP2 o FFP3
estiguin reservades per a aquelles situacions en que la protecció
respiratòria sigui més important (procediments que generin aerosol o
infeccions protecció respiratòria estigui indicat ).

• Priorització de mascaretes
S’insistirà en el  canvi de guants amb la higiene de les mans entre pacients 
, però amb la mateixa mascareta ja que el risc de transmissió es molt baix 
per l'ús prolongat d’aquesta.
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Mascaretes/respiradors
en situació de brots i pandèmies



Reutilització EPIS/mascaretes
Cal tenir en compte les següents precaucions:

• Rebutgeu qualsevol mascareta que no estigui integra.
• Eliminar les mascaretes contaminades amb secreció sanguínia,

respiratòria o nasal o altres líquids corporals del pacient.
• Utilitzeu un protector facial sobre la mascareta i/o altres passos (per

exemple, col·locar mascareta al pacient...) per reduir la contaminació
superficial.

• Retoleu la mascareta amb el vostre nom guardeu-la en una bossa paper.
• Netegeu les mans abans i després de tocar o ajustar la mascareta.
• En cas de retirada de la mascareta per brutícia o trencament, per sortida

de la unitat, s’ha de fer una higiene de mans
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• Ús estès: es pot portar la mateixa bata quan interaccioni amb més d’un
pacient amb la mateixa malaltia infecciosa sempre i quan no coexisteixin
infeccions afegides transmeses per contacte.
Si la bata s'embruta o està malmesa cal rebutjar-la. És difícil reutilitzar les
bates d’un sol ús perquè les cintes i les fixacions solen trencar-se. (cotó es
poden rentar a 60º).
Quan no estigui indicat el ús de la bata, és deixarà penjada.

• Priorització de les bates:
Activitats on es preveuen esquitxades o procediments generen aerosols.

• Bates alternatives:
Valorar utilitzar combinacions de peces de roba d’un sol us.
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Bates
en situació de brots i pandèmies
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Desinfecció respiradors



43



44



Col·locar mascareta o respirador
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Retirada de guants



EPI manipulació productes
quimics
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