Informació per a professionals

12 de març de 2020

Procediment d’actuació inicial davant la
sospita d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2
Que els 14 dies previs a la simptomalogia:

A

Persona que presenti quadre clínic
d’infecció respiratòria aguda de
qualsevol gravetat.

B

Qualsevol persona que requereixi hospitalització per una infecció respiratòria aguda
amb criteris de gravetat (pneumònia, síndrome del destret respiratori agut, fallida
multiorgànica, xoc sèptic, ingrés a UCI o èxitus).

2020.© Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut (12.3.2020)

C

hagi estat a àrees amb evidència de
transmissió comunitària
i/o
hagi estat en contacte estret amb un cas
confirmat (amb prova positiva).

Professionals sanitaris que presentin símptomes respiratoris compatibles.

Com cal procedir si el pacient compleix un
dels criteris descrits (A o B)

Com cal procedir si el pacient
no compleix els criteris

1 Aïllament del pacient

Cal activar el diagnòstic diferencial amb
altres malalties infeccioses.

/ S’ha de mantenir una estricta higiene de mans abans i
després de la retirada de l’equip de protecció individual.
/ El professional ha d’evitar el contacte amb
documentació/objectes personals del pacient.
.
/ El professional
i el pacient han d’estar protegits
amb mascareta quirúrgica.
/ Ha d’estar aïllat en una consulta o sala restringida.
/ Ha d’evitar el contacte amb persones i objectes.
/ Cal netejar i desinfectar la zona després de l’aïllament.

2 Notificació a l’Agència de Salut Pública (ASPCAT)
/ Cal trucar a la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de
Catalunya (SUVEC).
Veugeu el telèfon a l’annex 1 del procediment
(telèfon per a festius i fora d’horari: 627 480 828).
/ S’ha d’enviar el formulari de notificació del cas que
es troba a l’annex 2 del procediment a:
suvec.salut@gencat.cat | epidemiologia@gencat.cat

Com cal protegir-se
per explorar el pacient
Amb equips de protecció individual:
mascareta FFP2, bata resistent
als líquids, guants d'un sol ús
i ulleres antiesquitxades.
Per a procediments mèdics que
generin aerosols, cal que consulteu
el procediment.

Per a més informació sobre el coronavirus
i el procediment, consulteu el
canalsalut.gencat.cat/coronavirus
o truqueu al 061 Salut Respon

/Salut

