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Circular 20/158 – 17 de setembre de 2020 

 
Coronavirus: Document del procediment d’actuació enfront de casos 

d’infecció de COVID-19 elaborat per Salut Pública 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

  

Davant del dubte i el desconeixement de com actuar si un treballador està infectat 

de COVID-19, que va sorgir a la reunió de la junta directiva del proppassat dimarts 

15 de setembre, us adjuntem un document elaborat per la Sub-direcció General de 

Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública de Catalunya.  

 

Aquest informe en els seus punts 5 i 6 explica com es manegen els casos i com 

s’estudien.  

 

En aquest sentit, a l’apartat d) del punt 5, titulat Àmbit laboral s’especifica que les 

persones actives laboralment que siguin casos confirmats i no requereixin ingrés 

hospitalari seran tractades de la mateixa forma que la població en general en quan 

a l’aïllament. Per tant, segons el principi d’aquest punt els casos sospitosos es 

mantindran en aïllament en espera del resultat de la PCR (veure annex 8 

amb les recomanacions d’aïllament) i s’iniciarà en aquest moment la 

identificació dels seus contactes estrets.  

 

Cal destacar que aquesta identificació dels contactes estrets la duen a terme els 

Centre d’Atenció Primària (CAP) o el mateix Departament de Salut, que se 

n’assabenten quan la persona infectada es fa la prova i dóna positiu. 
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Què ocorre quan s’obté el resultat de la PCR del cas? 

 

 Si la PCR és positiva: els contactes seran informats per l’equip de gestió 

de contactes i se’ls indicarà inici de la quarantena, detecció de necessitats i 

derivació. No obstant, abans d’aquest moment i per un principi de màxima 

precaució, es pot informar els convivents de la situació, fent les 

recomanacions oportunes respecte a les precaucions d’higiene respiratòria i 

rentat de mans i símptomes d’alarma de malaltia intentant evitar sortides 

innecessàries fins obtenir el resultat de la prova del cas sospitós. També 

s’avisarà als contactes que es posaran en contacte amb ells des del seu EAP 

per realitzar-los una PCR per descartar que siguin casos asimptomàtics.  

 Si la PCR és negativa i no hi ha alta sospita clínica, el cas es dona per 

descartat i finalitza l’aïllament; no és necessària la quarantena dels 

contactes.  

 

Qui es considera un contacte estret i com es detecten? 

 

En el moment que es detecti un cas sospitós s’iniciaran les activitats d’identificació 

de contactes estrets. El període a considerar és des de 48 hores abans de l’inici 

de símptomes de cas sospitós fins al moment en què el cas és aïllat. En els 

casos asimptomàtics confirmats per PCR, els contactes es buscaran des de 

48 hores abans de la data de diagnòstic.  

 

Es classifica com a contacte estret:  

 

 Qualsevol persona que hagi proporcionat cura a un cas: personal sanitari o 

sociosanitari que no han utilitzat mesures de protecció adequades, familiars o 

persones que tinguin un altre tipus de contacte físic similar.  

 Qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas a una distància 

< 1,5 metres – el document indica 2 metres perquè no s’ha fet el 

canvi de la normativa vigent (ex: convivents, treballadors de la llar, 
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visites i altres tipus de contactes esporàdics: sexuals, companys d’oci...) 

durant almenys 15 minuts sense protecció adequada. Per tal de 

concloure que s’ha mantingut una protecció adequada, s’ha de valorar de 

forma rigorosa l’existència de mesures de protecció durant tot el temps de 

contacte.  

 Es considera contacte estret en un avió, tren o un altre mitjà de transport 

terrestre de llarg recorregut (sempre que sigui possible l’accés a la 

identificació dels viatgers) els passatgers situats en un radi de dos seients 

al voltat d’un cas i a la tripulació que hagi tingut contacte amb el cas 

esmentat sense protecció adequada. Per tal de concloure que s’ha mantingut 

una protecció adequada, s’ha de valorar de forma rigorosa l’existència de 

mesures de protecció durant tot el temps de contacte.  

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte. 

  

Rebeu una cordial salutació, 
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