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Antecedents epidemiològics 
 

El 31 de desembre de 2019, la Comissió Municipal de Salut i Sanitat de Wuhan (província de Hubei, 
Xina) va informar sobre un agrupament de 27 casos de pneumònia d’etiologia desconeguda amb 
inici de símptomes el 8 de desembre, incloent 7 casos greus, amb una exposició comú en un 
mercat majorista de marisc, peix i animals vius a la ciutat de Wuhan, sense identificar la font del 
brot. El mercat va ser tancat el dia 1 de gener de 2020. El 7 de gener de 2020, les autoritats  
xineses van identificar com agent causant del brot un nou tipus de virus de la família 
Coronaviridae, que va ser anomenat “nou coronavirus”, 2019nCoV. La seqüència genètica va ser 
compartida per les autoritats xineses el 12 de gener. 

 
De de l’inici del brot fins el 27 de gener, s’havien registrat 2783 casos confirmats, 2744 en Xina (el 
26/01 a les 24 hores) i 39 casos en altres països: Tailàndia, Japó, Corea del Sud, Taiwan, Vietnam, 
Singapur, Nepal, Malàsia, Australia, França i EEEUU. Tots aquests casos van ser importats de 
Wuhan excepte 1 en Vietnam, secundari a un cas importat. Com que la situació pot anar canviant 
minut a minut es pot trobar informació actualitzada a la web de l’ O.M.S 
(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ ) o a la 
web: https://www.healthmap.org/ncov2019/ o a la web: 
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd402994234 
67b48e9ecf6 
 
Entre els casos confirmats, 16 eren treballadors sanitaris. El rang d’edat oscil·la entre 25 i 89 anys, 
50% són homes; a dia d’avui, 461 casos estan en estat greu i han mort 80 persones des de l’inici 
del brot (taxa de letalitat al voltant del 3%). 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.healthmap.org/ncov2019/
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html%23/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html%23/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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A 20 de gener les autoritats xineses van confirmar la transmissió de persona a persona del 2019- 
nCoV, en base a cadenes de transmissió de fins quatre generacions de casos en la ciutat de Wuhan 
i de fins dues generacions de casos en altres llocs. El Comitè d’Emergència d’OMS pel RSI-2005 es 
va reunir per primera vegada el 22 i 23 de gener en relació al brot pel nou coronavirus 2019-nCoV, 
sense considerar pel moment que constitueixi una Emergència de Salut Pública d’importància 
Internacional. 

 
Fins el moment, es desconeix la font d’infecció i hi ha incertesa respecte a la gravetat i a la 
capacitat de transmissió. Per similitud amb altres coronavirus coneguts es pensa que el 2019-nCoV 
es transmet principalment per les gotes respiratòries de més de 5 micres i pel contacte directe 
amb les secrecions infectades. 

 
El període d’incubació de la malaltia dels primers casos s’ha estimat entre 2 i 12 dies. Però en base 
al coneixement que tenim d’altres Betacoronavirus, MERS-CoV i SARS-CoV, podria ser de fins a 14 
dies. 

 
Descripció de la malaltia: 
 
Clínica 
La majoria de pacients presenten una malaltia lleu i, aproximadament, un 15-20% evoluciona de 
forma desfavorable. Un anàlisi prospectiu dels primers 41 pacients en els que se’ls ha confirmat la 
infecció mostra que el 73% eren homes i la mitjana d’edat de 49 anys. Els símptomes més 
freqüents són febre (98%), tos (76%), i dolor muscular i miàlgies (44%). Símptomes menys 
freqüents són expectoració (28%), cefalea (8%), hemoptisis (5%), i diarrea (3%). El 55% presenten 
dispnea i el 63% limfopènia. Tots els pacients presentaven pneumònia, amb infiltrats bilaterals o 
presència de consolidació en la radiologia. Com a complicacions destaca el síndrome del distrés 
respiratori agut, alteracions cardíaques o sobreinfecció respiratòria. Alguns pacients símptomes 
gastrointestinals. 

 
Definició de casos 
El diagnòstic del cas es fa segons criteris epidemiològics, clínics i de laboratori (veure annex 1: 
definició de cas). 

 
Segons compleixin uns o altres es parlarà de: 
 Cas en investigació: almenys 1 criteri epidemiològic i 1 criteri clínic (és responsabilitat de 

l’Agència de Salut pública de Catalunya decidir quins són casos en investigació) 
 Cas confirmat per laboratori: cas que compleix criteri de laboratori 
 Cas probable: cas en investigació en què els resultats de laboratori pel 2019-nCoV no són 

concloents o només son positius per una PCR de coronavirus 
 Cas descartat: cas en investigació en què les proves de laboratori no detecten infecció pel 

2019-nCoV 
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S’han de recollir les següents mostres que seran processades pel laboratori de 
microbiologia del HCB (Dra Mª Angeles Marcos/Mikel Martinez): 

 Del tracte superior frotis nasofaringi (veure procediment annex 2b) 
 
 Del tracte respiratori inferior*: preferentment esput, aspirat endotraqueal i/o rentat 

broncoalveolar. 

 

Si el resultat és negatiu: CAS DESCARTAT 

 
Si el resultat és positiu: CAS CONFIRMAT PER LABORATORI 

 
Diagnòstic d’infecció pel 2019-nCoV (Annex 2a) 
 
 Radiografia de tòrax: típicament presenta condensacions uni o bilaterals, però també poden 

presentar imatges en vidre desllustrat bilaterals. 
 Mostra de sang per bioquímica i hematologia. 
 Mostra microbiològica (l’enviament de mostres ha de ser autoritzat per Salut Pública). 
o PCR viral en secrecions respiratòries 
o Procediment: 

 

 
*A CONSIDERAR: 
1. Si el pacient no té símptomes de tracte inferior, es pot optar per agafar només mostres de 

tracte superior. 
2. Si el pacient presenta afectació de vies respiratòries de tracte inferior i té un frotis 

nasofaríngi negatiu no es podrà descartar la infecció i es recomanarà l’enviament d’una 
nova mostra de tracte respiratori inferior. 

3. En els casos que es consideri, es farà la determinació de Virus Respiratori Sincitial i Grip. 
 

 Per a la seqüenciació en el Centro Nacional Microbiologia de casos positius i la confirmació dels 
no concloents s’enviaran les mateixes mostres que en l’apartat anterior. 
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 Un cop confirmats els casos, es recomana també l’enviament de les següents mostres: 

• Parella de sèrums recollits amb almenys 14-30 dies de diferència, agafant el primer sèrum en 
la primera setmana de la malaltia (fase aguda). Si es recull només una única mostra de sèrum, 
s’ha d’agafar almenys 14 dies després de l’inici dels símptomes per poder confirmar la 
presència d’anticossos específics. 
• Femta i orina. Per confirmar o descartar l’excreció de virus per vies diferents a la via 
respiratòria en pacients positius. 

 
 L’alta del pacient es considerarà desprès d’haver obtingut resultats negatius en dues mostres 

respiratòries separades al menys 24 hores i que el pacient estigui asimptomàtic. 
 

NOTA: 
 Les mostres clíniques han de ser tractades com potencialment infeccioses i es consideren de 

categoria B (han de ser transportades en triple embalatge). Pel transport de les mostres és 
suficient l’aplicació de les precaucions estàndard. 

 
Mecanisme de Transmissió: 
 
Desconegut. Se suposa que la transmissió és per gotes i contacte i no es pot descartar en aquests 
moments la via aèria. 
 
Tractament: 
 
Veure “ Protocol d’actuació en E014 en cas d’ingrés pel nou coronavirus (COVID-19)” 

 
Mesures de prevenció i control: 
 
Les precaucions adequades pel maneig dels pacients en investigació o confirmats d’infecció per 
2019-nCoV inclouen les precaucions estàndard, precaucions de contacte i precaucions de 
transmissió per gotes. S’aplicaran mesures de precaució per la transmissió aèria sempre que es 
realitzin tècniques que puguin generar aerosols.  
 
A continuació es descriuen de forma més detallada les recomanacions mínimes a seguir, que 
s’aniran revisant segons es disposi de mes informació sobre la malaltia i els seus mecanismes de 
transmissió:  
 
1. En les sales d’espera (urgències, consultes externes, hospitals de dia,…..) s’aplicaran SEMPRE 

les mesures d’higiene respiratòria (etiqueta respiratòria).  
 

2. A Urgències s’habilitarà una zona per fer cribatge a les persones que procedeixen de zones on 
s’ha descrit transmissió interhumana. En aquesta zona, els pacients portaran mascareta 
quirúrgica, i els professionals sanitaris que els atenguin aplicaran les precaucions estàndard i 
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 portaran mascareta FFP2. Per la neteja d’aquesta zona serà requerible mascareta FFP2, si cal 
fer-la en presència de pacients. 

 
3. Els pacients que compleixin o semblin complir el criteris de la definició de cas hauran de 

separar-se d’altres pacients, se’ls posarà una mascareta quirúrgica i seran conduits el més 
ràpid possible a la zona d’aïllament (E070/G044) (Annex 3. Algoritme d’actuació).  

 
4. A qualsevol unitat on es detecti un cas en investigació, el pacient portarà mascareta 

quirúrgica, i els professionals sanitaris que els atenguin aplicaran les precaucions estàndard, 
contacte i gotes i, adicionalment, portaran mascareta FFP2. En el cas de que calgui realitzar 
procediments que puguin generar aerosols (intubació, ventilació manual, realització de frotis 
nasofaringi,…) es farà ús de bata impermeable, gorro, ulleres de protecció de muntura integral, 
mascareta FFP3 i guants (interiors i exteriors). Per a la neteja de l’habitació del cas en 
investigació, es farà servir ulleres de protecció, guants, bata rebutjable i mascareta FFP2. 
 

5. En el cas que algun dels contactes d'un cas confirmat, hagués d'estar ingressat a l'hospital a 
causa de la seva patologia i no pel coronavirus, s'hauran d'aplicar les mesures de precaució de 
gotes (FFP2) i contacte durant tot el seu ingrés. 

 
6. Els casos en investigació i confirmats que requereixin ingrés hospitalari hauran de ser 

ingressats en habitacions determinades en els protocols específics que s’han elaborat per a la 
E014 i la E044/G044 (i altres unitats que eventualment es determinin en protocol).  
 

7. El personal sanitari que atengui a la E070 a casos en investigació o confirmats per infecció per 
2019-nCoV seguiran el procediment de precaució de contacte, gotes i aeri (altes possibilitats 
de generació d’aerosols) i seguiran les instruccions de l’annex 4. També ho farà el personal 
encarregat de la neteja d’aquest espai. 
 

8. El personal sanitari que atengui els pacients a la E014 o la E044/G044 seguirà els protocols 
específics que s’han elaborat per a cadascuna d’aquestes unitats. També ho farà el personal 
encarregat de la neteja d’aquests espais. 
 

9. Trasllat de pacients: 
 

A. Trasllat de cas en investigació a una unitat d’aïllament (E070, E044/G044, E014 o altres on 
s’aculli pacients confirmats):  

 

Si és necessari per la situació clínica, aquest tipus de trasllat requerirà l’acompanyament d’un 
metge. 
Per fer el trànsfer del pacient al medi que s’utilitzi pel trasllat, s’utilitzarà bata rebutjable, 
mascareta FFP2, guants simples i ulleres de protecció. 
Si el pacient està clínicament estable, el trasllat es realitzarà caminant preferentment. El 
pacient portarà una mascareta quirúrgica. El professional que l’acompanyi portarà una 
mascareta FFP2 i mantindrà una distancia de seguretat amb el malalt (aprox. 1,5 m).  
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 Si no és possible el trasllat caminant, es farà amb cadira de rodes. El pacient portarà una 
mascareta quirúrgica. Es necessitarà 1 auxiliar sanitari que portarà una mascareta FFP2 i 
guants simples.  
Si el pacient requereix de llitera de transport, inclosa la de transport crític, es necessitaran 2 
auxiliars sanitaris. El pacient portarà una mascareta quirúrgica, en cas de no estar intubat. 
Auxiliars sanitaris i metge portaran bata rebutjable, mascareta FFP2 i guants simples.  
Un cop a la unitat de destí, s’utilitzarà bata impermeable, gorro, ulleres de protecció de 
muntura integral, mascareta FFP3 i guants (interiors i exteriors), si cal entrar a l’habitació. 
 
B. Trasllat d’un cas en investigació per a la realització de proves diagnòstiques:  
 
El trasllat es farà en les condicions descrites en l’apartat A, amb les següents consideracions: 
- Dins de la unitat on està el pacient, s’utilitzarà:  

o Si és una unitat d’aïllament: bata impermeable, gorro, ulleres de protecció de 
muntura integral, mascareta FFP3 i guants (interiors i exteriors), si cal entrar a 
l’habitació. 

o Si no és una unitat d’aillament: bata rebutjable, mascareta FFP2, guants simples 
i ulleres de protecció. 

- Els professionals que transfereixin o puguin entrar en contacte amb el pacient durant la 
prova portaran bata rebutjable, mascareta FFP2, guants simples i ulleres de protecció. 

 
C. Trasllat d’un cas confirmat: 
 
Aquest tipus de trasllat requerirà l’acompanyament de:  
- Si és necessari per la situació clínica, un metge. 
- Un vigilant de Seguretat. Caldrà avisar-los prèviament (382121). 

 
El trasllat es realitzarà caminant (preferentment) o en cadira de rodes sempre que sigui 
possible. El pacient portarà una mascareta quirúrgica. Es necessitarà 1 auxiliar sanitari que 
utilitzarà bata impermeable, gorro, ulleres de protecció de muntura integral, mascareta FFP3 i 
guants (interiors i exteriors). 
Si el pacient requereix de llitera de transport, inclosa la de transport crític, es necessitaran dos 
auxiliars sanitaris. El pacient portarà una mascareta quirúrgica, en cas de no estar intubat. 
Auxiliars sanitaris i metge utilitzaran bata impermeable, gorro, ulleres de protecció de muntura 
integral, mascareta FFP3 i guants (interiors i exteriors). 

 
10. Per la descontaminació, manteniment i eliminació de residus utilitzats s’haurà de seguir els 

mateixos protocols i circuits que s’utilitzen a l’hospital pels residus de grup III (de risc biològic).  
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11. La roba utilitzada pel malalt, s’ha d’eliminar i col·locar en les bosses específiques pel seu 

transport. La bossa s’ha de tancar abans de sortir de l’habitació i en sortir es posarà en un altra 
bossa neta buida. Aquesta bossa es retolàra amb una “A” gran (aïllament) i es deixarà a 
l’abocador o zona de habilitada per la seva retirada. Els llençols i la roba s’han de moure amb 
la mínima agitació per evitar la contaminació de l’aire, superfícies i persones. 
 

12. Les ulleres de protecció es podran reutilitzar sempre que: 
a. No s’hagin utilitzat en procediments que hagin generat aerosols. 
b. Es desinfectin. Es farà servir tovalloletes desinfectants de superfície. 

 
13. S’ha de realitzar la neteja i desinfecció de les superfícies amb les que ha estat en contacte el 

pacient. La neteja i desinfecció es realitzarà segons indica el protocol de neteja i desinfecció 
del propi centre tenint present que el coronavirus és sensible als desinfectants utilitzats 
habitualment a l’hospital. El personal que les realitzi a les habitacions E014 o la E044/G044 
seguirà els protocols específics que s’han elaborat per a cadascuna d’aquestes unitats. 
NOTA: En el cas d’utilitzar solució d’hipoclorit sòdic , es farà servir a una concentració de 1000 
ppm de clor actiu (dilució 1:50 d’una lleixiu amb concentració 40-50 gr/litre preparada 
recentment)( https://intranet.clinic.cat/?q=ca/direccio-infermera/documents/procediments-
dus-de-material).  

 
14. En els casos en investigació i confirmats en els que la situació clínica no faci necessari el seu 

ingrés hospitalari, es podrà valorar l’aïllament domiciliari, tenint en compte criteris clínics, 
circumstàncies de l’entorn sanitari i socials. S’ha de garantir que les condicions de l’habitatge 
possibilitin l’aïllament del pacient en una habitació individual ben ventilada i l’ús d’un bany 
propi, que el pacient està plenament disponible per a les avaluacions mèdiques que siguin 
necessàries i que tan el pacient com els seus convivents son capaços d’aplicar de forma 
correcta i consistent les mesures bàsiques d’higiene, prevenció i control de la infecció. Els 
serveis sanitaris proporcionaran al pacient i als seu convivents totes les indicacions 
necessàries.  
 

15. És important identificar a tots el professionals sanitaris que atenguin casos d’infecció pel nou 
coronavirus. El Servei de Prevenció de Riscos Laborals elaborarà i mantindrà actualitzat un 
procediment específic amb els criteris de contacte i circuits aplicables al que podran accedir 
tots els professionals. 

 
16. Manipulació de mostres en laboratori: 

 

Per a la realització de la técnica de detecció de SARS-CoV-2, es seguirà i aplicaran les mesures 
de seguretat recollides a la instrucció de treball específica elaborada per la secció de virologia 
del servei de Microbiologia. 
No es realitzarà l’aïllament del virus en cultius cel·lulars ni la caracterització inicial d’agents 
virals a partir de cultius de mostres amb SARS-CoV-2. 
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 El personal que manipuli mostres clíniques rutinàries (hemogrames, proves bioquímiques, 
anàlisis d’orina, serologia i altres proves en sèrum, sang i orina) haurà de seguir les pautes 
estàndar i recomanacions generals de bioseguretat, fent ús de guants i ulleres de protecció. En 
aquelles tècniques on la mostra es manipuli en obert i no pugui realitzar-se en una cabina de 
bioseguretat, es farà servir mascareta FFP3. Les persones que haguessin de romandre a menys 
de 2 metres faran ús de mascareta FFP2 o FFP3. 
Qualsevol técnica que pugui generar aerosols (p. ex. vorteig o sonicació en tub obert) caldrà 
realitzar-la en cabina de bioseguretat.  
Els equips s’utilitzaran amb les tapes o resguards corresponents en la seva posició de seguretat 
durant el processat de la mostra. 
Després de procesar la mostra es netejaran amb desinfectant superfície de treball i equips 
utilitzats. 
En cas de vessament accidental cal aplicar el procediment de recollida de vessaments de fluids 
biològics https://intranet.clinic.cat/?q=ca/node/8721. 
 

17. Intervenció post-mortem de cas en investigació o cas confirmat:  
 

Caldrà informar prèviament l’empresa de serveis funeraris, per tal de puguin preparar els seus 
procediments d’actuació. 
No es poden realitzar actuacions de neteja o tanatopràxia sobre el cadàver. 
Abans de procedir al trasllat del cadàver, és permès l’accés de familiars i amics, que no podran 
establir contacte físic amb cadàver o superfícies i objectes propers o qualsevol material que 
pugui estar contaminat. Hauran de portar, com a mínim, guants, bata rebutjable i mascareta 
quirúrgica. 
El cadàver haurà d’introduir-se en una bossa sanitària estanca biodegradable i de trasllat amb 
feretre, que reuneixi les característiques tècniques sanitàries de resistència a la pressió dels 
gasos al seu interior, estanquitat i impermeabilitat, establerts a la Guía de consenso sobre 
Sanidad Mortuoria. Si el tancament és de cremallera, caldrà segellar-la de manera que es 
garanteixi la seva estanquitat.  
La introducció del cadàver a la bossa es realitzarà dintre de l’habitació d’aïllament.  
Un cop introduït el cadàver a la bossa, la superfície d’aquesta es netejarà amb tovalloletes 
impregnades amb desinfectant. Tot element utilitzat dintre de l’habitació per al trasllat de la 
bossa, serà sotmès al mateix procediment, abans de que surti de l’habitació i, de nou, un cop 
fora. 
Els professionals que participin en qualitat de manipuladors del cadàver (de 2 a 3 persones, 
en funció de la dificultat en la manipulació) i el professional que participi en qualitat 
d’observador, utilitzaran l’Equip de protecció Individual indicat a l’Annex 4. 
 
No es realitzarà autòpsies, tret d’indicacions clíniques fonamentades. L’acceptació de la seva 
realització s’hauria de comunicar immediatament a les autoritats sanitàries. Es realitzaria a la 
sala de necròpsies especials, establint-se circuits separats d’entrada i sortida. Els 
professionals que la realitzarien seran coneixedors del Procedimiento para el manejo de 
cadáveres de casos COVID-19 de la SEAP, i utilitzarien l’Equip de protecció Individual indicat a 

https://intranet.clinic.cat/?q=ca/node/8721
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 l’Annex 4, suplementat amb botes altes i polaines. Es seguirien procediments de treball que 
minimitzin la generació d’aerosols. Els residus generats es considerarien de classe III. La 
neteja seria realitzada pels mateixos professionals que realitzen l’autòpsia. 

 
 
 
 

Procediment de notificació de casos: 
 
Els casos en investigació i els casos confirmats es notificaran de forma urgent a través del Servei de 
Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Clínic a l’Agència de Salut Pública de Barcelona 
(Barcelona ciutat)-Servei d'Epidemiologia Pl. Lesseps 1, 08023 Barcelona, telèfon 932 384 545 
(centraleta) A/e mdo@aspb.cat o al Servei d’Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya 
(SUVEC), telèfon: 627 480 828 (laborables a partir de les 15 hores i les 24 hores el cap de setmana i 
festius). L’enquesta epidemiològica es pot trobar al procediment d’actuació enfront al nou 
coronavirus de Subdirecció General de Vigilància Epidemiològica del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
Estudi i maneig de contactes: 
 
Definicions: 
Es defineix contacte estret com : 
 Qualsevol contacte que hagi proporcionat cures a un cas confirmat mentre el cas presentava 

símptomes: treballadors sanitaris que no van utilitzar les mesures de protecció adequades, o 
membres familiars, o persones que tinguin altre tipus de contacte físic similar. 

 Qualsevol contacte (< 2 metres) que estigués en el mateix lloc (ex. convivents, visites) que un 
cas confirmat o en investigació mentre el cas presentava símptomes. 

 Es considera contacte estret en un avió als passatgers situats en un radi de dues files anteriors i 
posteriors al seient del cas i a la tripulació que hagi tingut contacte amb el cas. 

 
Maneig de contactes: 
A tots els contactes se’ls recollirà les dades epidemiològiques bàsiques mitjançant el formulari 
adjunt (Annex 5. Formulari de recollida de dades del contacte). 
Qualsevol persona asimptomàtica que compleixi la definició de contacte haurà de ser informada i 
s’iniciarà una vigilància activa i aïllament domiciliari. Si durant els 14 dies posteriors a l’exposició 
desenvolupa símptomes respiratoris, haurà de contactar de forma urgent amb el responsable que 
s’hagi establert pel seu seguiment. 
No es recomana recollida de mostra de rutina de contactes. 
Els contactes que desenvolupin simptomatologia respiratòria durant el seu seguiment, dins dels 14 
dies següents a l’exposició, encara que no compleixin amb els criteris clínics del cas, hauran de ser 
investigats per descartar la infecció pel nou coronavirus (2019-nCoV) considerant-los cas en 
investigació. 
 

mailto:mdo@aspb.cat
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 Estudi i maneig de contactes en el cas de professionals sanitaris del Clínic: El Servei de Prevenció 
de Riscos Laborals haurà de fer una investigació i classificació dels professionals sanitaris contactes 
dels casos.  

 
(*) Aquest protocol està basat en el “Procediment d’actuació enfront a casos d’infecció pel 

nou coronavirus(2019-nCoV) del la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a 

Emergències de Salut de Catalunya. 
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ANNEX 1. Definició de cas d’infecció pel nou coronavirus (2019-nCov) 

 
CAS EN INVESTIGACIÓ 

Ha de complir algun dels següents criteris : 

A. Qualsevol persona que presenti un quadre clínic compatible amb una infecció respiratòria 
aguda (inici sobtat de qualsevol dels següents símptomes: tos, febre, dispnea) de qualsevol 
gravetat 

I 
Compliment en els 14 dies previs a l’inici dels símptomes d’algun dels següents criteris 
epidemiològics: 

 

1. Història de viatge a àrees amb evidència de transmissió comunitària. Les àrees considerades 
actualment es poden consultar al següent enllaç: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 
China/areas.htm 

 
A dia 25 de febrer són: Xina (totes les províncies i, també, HongKong i Macao), Corea del Sud, Japó, 
Singapur, Irán, Itàlia (regions de la Lombardía, Veneto, Emilia-Romagna, Piamont) 

 

2. Història de contacte estret * amb un cas probable o confirmat. 
 

B. Qualsevol persona que requereixi hospitalització per una infecció respiratòria aguda amb 
criteris de gravetat (pneumònia, síndrome de distrès respiratori agut, fallida multiorgànica, shock 
sèptic, ingrés a UCI, o èxitus) en què s'hagin descartat altres possibles etiologies infeccioses que 
puguin justificar el quadre (resultats negatius com a mínim per a Panel Multiplex de Virus 
respiratoris,incloent grip). 

 

*Es defineix contacte estret com: 
 Qualsevol persona que hagi proporcionat cures a un cas probable o confirmat mentre que el 

cas presentava símptomes: treballadors sanitaris que no van utilitzar mesures de protecció 
adequades, membres familiars o persones que tinguin un altre tipus de contacte físic similar.

 Qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas probable o confirmat mentre que 
el cas presentava símptomes a una distància < 2 metres (p. ex, convivents, visites).

 Els passatgers d’un avió situats durant el vol en un radi de dos seients al voltant d’un cas 
(annex 8) probable o confirmat mentre que el cas presentaba símptomes i la tripulació que hagi 
tingut contacte amb aquests casos.

Criteri de laboratori 

PCR de cribatge positiva i PCR de confirmació en un gen alternatiu al de cribatge també positiva. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm
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ANNEX 2b: Obtenció de Frotis Nasal i Faringi per la determinació de 
Virus de la Grip (HCB_UASP_EH_57_00) 

Material necessari: 

 

 Escovilló “prim i flexible” per frotis nasal.  

 Escovilló “més gruixut i flexible” per frotis orofaringe.  

 Tub amb tap groc i medi de transport especial per a virus, 
(de color rosa).  

 

 

Tot aquest material es subministrarà des del Servei de Microbiologia. 

Procediment 

1. Informar al malalt del procediment. 

2. El professional farà servir els Equips de Protecció Individual establerts (guants, bata impermeable, 
ulleres amb muntura integral ben ajustada i Protecció respiratòria FFP3) 

3. Presa Frotis nasal 

3.1. Utilitzar un escovilló prim i flexible per realitzar el frotis nasal. 

3.2. Introduir la turunda estèril a la fossa nasal, de forma paral·lela al paladar, deixar uns segons i 
retirar lentament amb moviments de rotació, fent-lo girar suaument. 

3.3. Utilitzar el mateix escovilló per a les dues fosses nasals. 

4. Presa Frotis Orofaringi 

4.1.  Utilitzar un escovilló més gruixut, fregant a nivell de les amígdales, recollint cèl·lules de 
descamació de la mucosa faríngia. No s'ha de recollir moc o saliva, ja que podrien contaminar la 
mostra. 

5. Col·locar els dos frotis en el mateix tub. 

Cal tallar els pals dels frotis per tal de que càpiguen dintre del tub amb el medi específic, i es pugui 
posar el tap. Es poden utilitzar tisores netes. No cal que siguin estèrils. La mostra ha d’estar  
refrigerada. 

Els tubs amb les mostres (contenidor primari) es col·locaran dins d’una bossa de plàstic amb tancament 
hermètic dins de l’habitació, a l’avantcambra es posarà en una altra bossa i a la zona neta es posarà dins 
d’una altra bossa i aquesta dins d’un contenidor secundari que disposi de nansa (per exemple nevera) per a 
realitzar el transport al laboratori. 

Pel transport de mostres s’aplicaran les precaucions estàndard. 
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ANNEX 3. Algoritme d’actuació pel nou coronavirus (2019-nCov) 
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Annex 4. Equip de protecció individual (per entrar al Box E070) 
 
Comprovar dins del box que la llum està encesa, posar l’intercomunicador en presència (prémer botó verd), agafar la 
clau i deixar-la al taulell a la part de la zona bruta, deixar portes automàtiques en posició TA o tancat 
 
Abans de posar-se l’EPI 
Comprovar que la pressió negativa està ON (botó al costat de l’ordinador al despatx mèdic de la 7.0), comprovar que 
l’aire està en posició COOL (a la zona intermèdia de la 7.0, al costat del mirall) 

 
Elements: 

 Mascaretes FFP3 (mascareta auto-filtrant per a partícules amb eficàcia de filtració > 98%) amb vàlvula d’exhalació 
(EN 149 (2001)).

 Ulleres de protecció de muntura integral

 Gorro.

 Bata impermeable de màniga llarga

 Guants de nitril, sense pols. (UNE –EN 374,1-2 i UNE-EN 420:2004), tant interiors com exteriors
On els trobarem? 
Hi haurà estocs d’aquests equips a les unitats G07.0 i magatzem. 
 
Col·locació de l’EPI: 
1. Retirada de tots els elements ornamentals. 
2. Cabell recollit i posar gorro. 
3. Higiene de mans amb solució hidroalcohòlica. 
4. Col·locar-se el guants interiors (blaus) 
5. Posar-se la bata. 
6. Col·locar protector respiratori 
7. Col·locar ulleres. 
8. Col·locar-se guants exteriors 
9. Agafar clau del box i a l’entrar col·locar-la per poder sortir 
 
Retirada de l’EPI: 
1. Dins de l’habitació: 

a. Realitzar desinfecció de guants exteriors amb solució hidroalcohòlica. 
b. Agafar la clau 
c. Sortir de l’habitació 

2. Avantcambra (Zona bruta): 
a. Deixar la clau a la pica (zona bruta) 
b. Retirar guants exteriors. 
c. Realitzar desinfecció de guants interiors amb solució hidroalcohòlica 
d. Retirar la bata. 
e. Realitzar desinfecció de guants interiors amb solució hidroalcohòlica. 
f. Retirar ulleres . 
g. Realitzar desinfecció de guants interiors amb solució hidroalcohòlica. 
h. Retirar protector respiratori FFP3. 
i. Realitzar desinfecció de guants interiors amb solució hidroalcohòlica. 
j. Gorro 
k. Realitzar higiene de mans 
l. Retirar guants interiors 

3. Avantcambra (Zona neta): 
a. Fer higiene de mans a la zona neta 
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Annex 5. Formulari de recollida de dades estudi de contactes: 
1. 

 Data de notificació: 

 Dades del cas: 

 Codi del cas: 

 Dades del contacte: 
 Codi contacte: 

 Sexe: (H/D) 

 Data de naixement (dd/mm/aaaa): 

 Nº de telèfon: 

2. 

 Vacunat de la grip: 
Si Data de la vacuna: 
No 

3. 

 Data de la primera exposició (dd/mm/aaaa): 

 Mostra respiratòria recollida: 
Si 
No 

 Mostra de sèrum recollida: 

 

4. 

 Tipus d’exposició: 
 

 Aerosols: 

 
Si 
No 

 

 EPIs: 

Si 
No 

FFP2  FFP3   Ulleres 
Bata  Polaines  Doble guant 
Mascareta quirúrgica cas: 

Si 
No 

5. 
 Data inici aïllament domiciliari (dd/mm/aaaa): 
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1. Seguiment en aïllament: 
 

 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 

Temp. 
axil·lar matí 

       

Temp. 
axil·lar tarda 

       

Símptomes 
respiratoris: 

SI: 
No: 
Quin?: 

SI: 
No: 
Quin?: 

SI: 
No: 
Quin?: 

SI: 
No: 
Quin?: 

SI: 
No: 
Quin?: 

SI: 
No: 
Quin?: 

SI: 
No: 
Quin?: 

Altres 
símptomes: 

       

 
 Dia 8 Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 

Temp. 
axil·lar matí 

       

Temp. 
axil·lar tarda 

       

Símptomes 
respiratoris: 

SI: 
No: 
Quin?: 

SI: 
No: 
Quin?: 

SI: 
No: 
Quin?: 

SI: 
No: 
Quin?: 

SI: 
No: 
Quin?: 

SI: 
No: 
Quin?: 

SI: 
No: 
Quin?: 

Altres 
símptomes: 

       

 

 Observacions: 


