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Circular 21/96 – 5 de juliol de 2021 

 

Coronavirus: Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció de 

la COVID-19 

 

Benvolguts i benvolgudes,  

 

Per a la vostra informació, us fem arribar el document elaborat pel Departament de 

Salut i actualitzat el proppassat 28 de juny de 2021 amb el títol Procediment 

d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2. 

 

En aquest document de 82 pàgines s’especifiquen alguns dels següents continguts 

que les persones han de tenir en compte: 

 

1. Què és un contacte estret? (pàgina 18) 

 

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

a 2 metres, sense mascareta i durant un temps acumulat de més de 15 minuts en 

24 hores (ex.: convivents, treballadors de la llar, visites i altres tipus de contactes 

esporàdics: sexuals, companys d’oci, etc.).  

 

Els contactes estrets correctament vacunats estaran exemptes de realitzar 

quarantena però no de la realització de proves (veure recomanacions 

específiques de la pàgina 24).  

 

2. Quines són les recomanacions pels contactes estrets vacunats? 

 

En aquestes persones se’ls considerarà contacte estret però estaran exemptes de 

fer quarantena.  
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En aquest sentit, també es recomana que els contactes estrets correctament 

vacunats es realitzin un prova de PCR després del contacte amb un cas 

positiu i una altra als 7 dies de l’últim contacte amb el confirmat.  

 

En cas de que alguna de les dues proves tingui un resultat positiu, es considerarà 

com a cas positiu amb sospita d’infecció per variants que escapen a la 

immunitat i es recomanarà la seqüenciació de la mostra i l’aplicació de la 

resta d’actuacions enfront d’un cas positiu.  

 

Es recomanarà igualment que evitin el contacte amb persones vulnerables i amb 

persones no vacunades. Se’ls ha d’indicar que continuïn utilitzant la mascareta, que 

evitin les interaccions socials, que no acudeixin a esdeveniments multitudinaris i que 

realitzin una vigilància de la possible aparició de símptomes compatibles amb la 

infecció per COVID-19.  

 

A més a més, degut a la presència de variants amb major potencial d’escapament 

immunitari (reinfeccions o fallades vacunals), els SVE podran indicar quarantena 

de 10 dies als contactes completament vacunats en el context d’estudi de 

brots produïts per un cas índex portador d’una variant VOC diferent a l’Alfa.  

 

També hauran de fer quarantena els contactes estrets correctament 

vacunats amb immunodepressió o en els casos en què es sospiti una transmissió a 

partir d’un animal.  

 

A les persones que rebutgin o no sigui possible realitzar-les una PCR, se’ls ha d’indicar 

la realització de quarantena encara que estiguin completament vacunades.  
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3. Què es consideren contactes no estrets? (pàgina 19) 

 

Les persones que hagin tingut contacte amb un cas confirmat però sense complir els 

supòsits d’exposició definits per considerar-los estrets. En aquests contactes no 

estrets es podran fer recomanacions generals de detecció de simptomatologia 

compatible amb COVID-19 però no caldrà la realització d’actuacions 

addicionals com són la realització de proves, de quarantena o de baixa 

laboral.  

 

Considerant que aquests tres punts són els més rellevants de cares a les vostres 

empreses, us adjuntem el document complet d’aquest procediment i restem a la 

vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte. 

  

Rebeu una cordial salutació, 
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