Procediment per la identificació
de contactes estrets i seguiment
de casos de COVID-19.
/ Professional
sanitari
• Fa l’exploració.
• Prescriu prova diagnòstica.
• Petició al laboratori.

Prova
diagnòstica

/ Perfils
professionals

4 de febrer de 2021
/ Gestor/a de
seguiment de
contactes estrets

/ Professional
sanitari

/ Gestor/a
COVID
• Entrevista al cas.
• Recull dades epidemiològiques.
• Enquesta casos d’un brot en
coordinació amb epidemiologia.
• Informa del procés.
• Promou l’ús de l’eina SMS.
• Referent d’Atenció Primària per
actualitzacions de protocol
i coordinació.
• Suport a Primària en temes
COVID.
• Detecta necessitats especials
d’aïllament.

• Enquesta epidemiològica
• Seguiment de símptomes
• Informa sobre aïllament de 10 dies
• Programa prova diagnòstica
• Gestiona baixa laboral
• Deriva la persona si hi ha situacions
de risc de salut o socials.
Comunica
els resultats

/ Ciutadà/na

• Identificació i gestió de brots.
• Aïllaments complexos.
• Trucada als casos
complexos.
• Coordinació amb Atenció
Primària.
• Indicació de proves
diagnòstiques.
• Intervenció sobre el terreny.

Resultats

• Fi aïllament: quan ho prescrigui el professional sanitari.

• Resol necessitats
especials.
• Suport per al correcte
aïllament en casos de
dificultat.

/ Contacte estret
• Es fa prova diagnòstica.

/ Cas
Positiu

/ Cas sospitós
Persona amb símptomes

ContacteCovid.cat

/ Oficina
d’intervenció
comunitària

/ Cas
Negatiu
/ Aïllament
preventiu

/ Eina digital

/ Unitats
de Vigilància
Epidemiològica

•S
 i és positiva: Gestor COVID
identifica contactes. Aïllament
de 10 dies i seguiment.

/ Aïllament
domiciliari
10 dies

SMS a sospitós

SMS a cas positiu

SMS a contacte estret

• Reportar contactes estrets.

• Confirmar contactes reportats.

• Notifica que ets contacte.

• Informa d’aïllament preventiu
i baixa laboral fins a resultats.

• Reportar nous contactes.

• Recull dades epidemiològiques.

• Informa d’aïllament domiciliari de
10 dies, baixa laboral i seguiment dels
símptomes (STOP COVID19 CAT).

• Informa d’aïllament preventiu de
10 dies, baixa laboral i seguiment dels
símptomes (STOP COVID19 CAT).

• Obtenir el codi per activar el cas
positiu a Radar Covid.

• Informa que se li programarà
una prova diagnòstica.
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