
 
 
 
INFORMACIÓ D’INTERÈS DE L’ACTUALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ DEL 
DEPARTAMENT DE SALUT 
 
De l’actualització del Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus 
SARS-CoV-2 realitzada pel Departament de Salut publicat en data 18 de març: 
 
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-
divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf 
 
Se’n poden dependre algunes informacions d’especial interès per a l’actuació a l’oficina de 
farmàcia en aquesta situació: 
 
1) En la fase actual de transmissió del SARS-CoV-2 s’ha de realitzar la detecció d’infecció en 
determinades situacions: 
A. Persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda que es troba en un centre 
hospitalitzat o que compleix criteris d'ingrés hospitalari.  
 
B. Persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda de qualsevol gravetat que pertanyi 
a algun dels següents grups: (a) personal sanitari i sociosanitari, (b) altres serveis essencials  
Per tant, cal indicar aquesta condició als serveis de salut en cas de detectar-se quadre clínic 
d’infecció respiratòria aguda en alguna persona del nostre equip. 
 
C. Es pot valorar la realització de la prova diagnòstica a persones especialment vulnerables o 
internades en centres tancats o semitancats, que presenten un quadre clínic d'infecció 
respiratòria aguda independentment del seu grau de gravetat, després de realitzar una valoració 
clínica individualitzada. 
 
No es realitzarà la prova diagnòstica de rutina aquelles persones que presentin infecció 
respiratòria aguda i no formin part dels anteriors supòsits. 
 
Per tant, cal que s’indiqui a tota persona que presenti infecció respiratòria aguda lleu que 
romangui en aïllament domiciliari durant 14 dies, i que contacti amb el seu Centre de 
referència si és necessari.  

 I cal que es descarregui l’app stopcovid19cat, introdueixi el CIP i ompli el qüestionari 
clínic. 

 
 
2) Es classifica com a contacte estret: 
 
- Qualsevol persona que hagi proporcionat cures a un cas probable o confirmat mentre que el 
cas presentava símptomes: treballadors sanitaris que no han utilitzat mesures de protecció 
adequades, membres familiars o persones que tinguin un altre tipus de contacte físic similar. 
 
 



 
 
- Convivents, familiars o 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 durant un 
temps d’almenys 15 minuts. 
 
Qualsevol persona asimptomàtica que compleixi la definició de contacte estret n’ha de ser 
informada del fet i ha de romandre al domicili durant un període de 14 dies. Es prendrà i 
registrarà la temperatura dos cops al dia i vigilaran l’aparició de possibles símptomes (tos, febre, 
dispnea). 
 
Per tant, és molt important que si apareixen símptomes en alguna de les persones de l’equip 
de la farmàcia, s’apliqui l’aïllament immediat de la persona i, si és possible, retorni 
immediatament al seu domicili per tal de no superar els 15 minuts de contacte amb la resta 
de l’equip. 
 
3) Davant d’un professional sanitari que hagi tingut un contacte no protegit i estigui 
asimptomàtic es valorarà el risc de l’exposició: 
 
a) Exposicions de baix risc (exposicions puntuals de <15 minuts amb mínim contacte físic). 
Continuarà treballant amb les mesures adequades en funció de les maniobres a realitzar. 
 
b) Exposicions d’alt risc: caldrà remetre el professional a domicili. En cas que els serveis 
essencials dels centres sanitaris quedin compromesos, d’acord amb les unitats bàsiques de 
prevenció, als 7 dies es realitzarà PCR. Si la PCR és negativa es reincorporarà al seu lloc de treball 
amb mascareta quirúrgica a més de les mesures bàsiques d’autoprotecció habituals. En cas que 
la PCR surti positiva, el professional romandrà en aïllament domiciliari fins completar els 14 dies 
i es reincorporarà al seu lloc de treball amb les mesures bàsiques d’autoprotecció habituals 
després d’una PCR negativa. 
 
Per protegir els nostres professionals, els nostres pacients i el nostre servei, cal  extremar, 
doncs, les mesures de protecció: detecció immediata de símptomes i aïllament en cas 
d’aparició, manteniment de les distàncies de seguretat i reforç de les mesures d’higiene. 
 
 


