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Introducció  

El 7 de gener de 2020, les autoritats xineses van identificar com a agent causant d’un brot de 

pneumònia a Wuhan (província de Hubei, Xina) un nou tipus de virus de la família 

Coronaviridae, que va ser anomenat “nou coronavirus”, 2019-nCoV i posteriorment ha estat 

anomenat com a SARS-CoV-2.  

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 

SARS-CoV-2 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 14 dies. 

L’evidència sobre la transmissió del virus abans de l’inici de la simptomatologia no s’ha pogut 

verificar fins a avui. 

Actualment no existeix cap tractament específic enfront del coronavirus SARS-CoV-2. 

La situació actual de Catalunya, de gran pressió del sistema sanitari, ens condueix a canvis 

en l’estratègia diagnòstica centrats en l’atenció a pacients que requereixin ingrés hospitalari, 

amb especial atenció als pacients crítics atesa les característiques pròpies del brot epidèmic. 

Això implica prioritzar la detecció de la PCR en aquells pacients respiratoris amb criteris 

d’ingrés hospitalari i en col·lectius d’especial vulnerabilitat. En aquesta fase epidèmica no es 

considera prioritària la recerca de casos a la comunitat, tret de determinats col·lectius com 

persones en residències. 
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Definició de casos d’infecció pel coronavirus SARS- CoV-2 

Es consideraran casos en investigació per SARS-CoV-2 els casos que compleixin algun dels 

següents criteris: 

 

A. Qualsevol persona que presenti un quadre clínic compatible amb una infecció 

respiratòria aguda (inici sobtat de qualsevol dels següents dels símptomes: tos, febre, 

dispnea) de qualsevol gravetat  i sense cap altra etiologia que expliqui plenament el 

quadre clínic o sigui contacte estret d’un cas confirmat o probable. 
 

B. Qualsevol persona que es trobi hospitalitzada per una infecció respiratòria aguda amb 

criteris de gravetat (pneumònia, síndrome de distrès respiratori agut, fallada multiorgànica, 

shock sèptic, ingrés a UCI, o exitus), o que consulta a urgències per clínica respiratòria 

aguda amb criteris d’ingrés possibles etiologies. En aquest cas a més, el professional 

responsable indicarà la recollida de mostres més adients directament. 

C. Professionals sanitaris que presentin símptomes respiratoris compatibles i sense cap altre 

etiologia que expliqui el quadre clínic. 

   

Aquests criteris han de servir com a guia per a la avaluació. Les autoritats de Salut Pública 

valoren conjuntament amb els professionals assistencials el compliment dels criteris cas a 

cas. Aquesta informació podrà evolucionar en funció de la nova informació disponible. 

 

A efectes de la definició cas 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 van utilitzar les 

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 presentava símptomes a una distància <2 metres (ex. convivents, visites). 

 

Les persones que no compleixen els criteris de contacte estret però realitzen les seves 

activitats en el mateix àmbit que un cas confirmat, es consideraran contactes casuals o no 

estrets. 
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Criteri de laboratori  

PCR de screening positiva i PCR de confirmació en un gen alternatiu al de screening també 

positiva. 

Segons aquests criteris, els casos es definirien de la següent manera: 

o Cas en investigació: qualsevol persona que compleixi un dels tres criteris descrits 

anteriorment (A o B o C).  

o Cas confirmat: cas que compleix criteri de laboratori.  

o Cas probable: cas en investigació en què els resultats de laboratori per al SARS-CoV-

2 són o no concloents o només son positius per una de les PCR del criteri de laboratori.  

o Cas descartat: cas en investigació en què les PCR del criteri de laboratori són 

negatives.  

 

En el cas de professionals sanitaris 

En el cas dels professionals sanitaris el criteri de petició de PCR té dos escenaris: 
1. Professionals simptomàtics: 

Es considera cas probable a tot professional sanitari amb infecció aguda de les vies 

respiratòries d’inici sobtat (tos, febre, dificultat respiratòria de qualsevol gravetat) i 

sense cap altra etiologia que expliqui plenament el quadre clínic. En aquests casos 

caldrà descartar el diagnòstic etiològic mitjançant una determinació de PCR. 

- Si és positiva i té un estat general adequat, serà enviat a domicili i farà 

seguiment l’equip del Servei de Prevenció. 

- En cas de presentar criteris d’hospitalització, se seguirà el circuit habitual. 

- Si la PCR resulta negativa ha de reincorporar-se el més aviat possible al 

seu lloc de treball quan estigui lliure de símptomes. 

2. Professionals que són contacte d’un cas i estan asimptomàtics: 

Davant d’un professional que hagi tingut un contacte no protegit i està asimptomàtic 

es valorarà el risc de l’exposició. Aquestes recomanacions poden ser modificades en 

funció de l’evolució de la pandèmia. 

- Exposicions de baix risc (exposicions puntuals amb poc contacte físic, per 

exemple entregar medicació o safata de menjar, cures habituals, maniobres 

que no generin aerosols, contacte de casos de professionals sanitaris en 

l’entorn laboral): el professional podrà continuar treballant amb mascareta 

quirúrgica durant tota la seva jornada laboral. Es recomanarà a aquests 
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professionals comprovar la seva temperatura dues vegades al dia i estar 

atents per si desenvolupen símptomes respiratoris compatibles amb 

COVID-19. En aquest cas, haurien d’auto-aïllar-se immediatament 

(separar-se dels altres) i notificar-ho al Servei de Prevenció. 

- Exposicions d’alt risc (contacte d’un cas que sigui convivent domiciliari, 

contacte d’un pacient amb risc alt d’exposició a secrecions respiratòries 

sense protecció, maniobres que generin aerosols): caldrà remetre el 

professional a domicili amb control de temperatura axil·lar dos cops al dia.  

Als 7 dies de l’exposició es realitzarà una PCR al treballador. En cas que 

sigui negativa el treballador es podrà reincorporar al seu lloc de treball. En 

cas de ser positiva caldrà continuar l’aïllament i repetir la PCR al cap de 7 

dies. 

- NO es recomana fer PCR a persones asimptomàtiques. 
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Diagnòstic d’infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 

En cas de sospita per coronavirus SARS-CoV-2, s’ha d’enviar les mostres al Laboratori Clínic 

Regional de Girona on es realitzarà el diagnòstic de confirmació. 

La mostra s’ha d’enviar de forma urgent i amb l’embalatge adequat al laboratori. Les normes 

d’embalatge de la mostra figuren a l’annex 3 del Procediment d’actuació enfront de casos 

d’infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2) de l’Agència Salut Pública de Catalunya. 

Les mostres han de mantenir-se refrigerades a 4ºC des de la seva recollida i durant el transport 

al laboratori. 

Les mostres recomanades són: 

Mostres del tracte respiratori : 

a) Superior: Frotis nasal + frotis faringi (junts en el mateix medi de transport) en el cas 

d’adults. Aspirat nasofaringe en el cas de nens. 

b) Inferior: Esput (no saliva) o rentat broncoalveolar o broncoaspirat. 

NOTA: Si un pacient no té signes o símptomes d’infecció del tracte respiratori inferior o si la 

presa de mostres del tracte respiratori inferior està clínicament indicada però no és possible 

fer-ne la recol·lecció, es pot optar per estudiar NOMÉS les mostres respiratòries de tracte 

superior. 

En el cas d’un pacient que tingui una afectació de les vies respiratòries inferiors amb 

un FROTIS nasofaringe negatiu, no es pot descartar la infecció i s’ha de recollir i 

analitzar una nova mostra del tracte respiratori in ferior. Mentrestant se n’ha de mantenir 

l’aïllament hospitalari o domiciliari segons gravet at clínica. 

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

de categoria B.  
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Procediment de notificació de casos 

Els casos amb sospita de complir criteris de cas en investigació es notificaran, de forma 

urgent, al servei de vigilància epidemiològica corresponent o a SUVEC, els quals ho 

comunicaran també de forma urgent a la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a 

Emergències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) 

(epidemiologia@gencat.cat) (annex 6 Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel 

nou coronavirus (SARS-CoV-2) Agència Salut Pública de Catalunya). 

Si l’ASPCAT confirma que és un cas en investigació, activa l’alerta, coordina les actuacions 

juntament amb el SEM. Possibles situacions: 

• Si el pacient ha estat atès a urgències d’un centre d’atenció primària, i presenta criteris 

de gravetat que facin necessari el seu ingrés ha de ser traslladat a l’hospital de 

referència corresponent. Si el pacient està lleu serà enviat a domicili on es farà 

l’extracció de la mostra, només en cas que el pacient no disposi de transport propi o 

dels seus acompanyants, o no pugui anar caminant a domicili, es demanarà un 

transport sanitari. 

• Si el pacient ha estat atès a urgències d’un centre hospitalari, un cop s’ha fet la presa 

de la mostra es decidirà segons criteri clínic si el pacient ha de romandre ingressat o 

és derivat a domicili en aïllament fins tenir el resultat de microbiologia.  

 

La informació dels casos positius s’ha de recollir segons el formulari de notificació de casos 

(annex 2 Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-

2) Agència Salut Pública de Catalunya) per part del personal sanitari que l’atén i s’ha d’enviar 

a la SVRESP a: epidemiologia@gencat.cat  
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Naturalesa de les activitats i avaluació del risc d ’exposició 

En funció de la naturalesa de les activitats i els mecanismes de transmissió del coronavirus 

SARS-CoV-2, podem establir els diferents escenaris de risc en els que es poden trobar els 

nostres treballadors. 

Entendrem per: 

- Exposició de risc: aquelles situacions laborals en les que es pugui produir un contacte 

estret amb un cas probable o confirmat d’infecció per el SARS.CoV-2, simptomàtic. 

- Exposició de baix risc: aquelles situacions laborals en les que la relació que es pugui 

tenir amb un cas probable o confirmat, no inclogui contacte estret. 

- Baixa probabilitat d’exposició: treballadors que no tenen atenció directe al públic o, si 

la tenen, es produeix a més de 2 metres de distància, o disposen de mesures de 

protecció col·lectiva que eviten el contacte (mampara de vidre, separació de cabina 

d’ambulància, etc.) 

Escenaris de risc d’exposició al coronavirus SARS-C oV-2 a l’entorn laboral 

EXPOSICIÓ DE RISC EXPOSICIÓ DE BAIX RISC BAIXA PROBABILITAT 
D’EXPOSICIÓ 

Personal sanitari assistencial i 
no assistencial que atengui a 
una persona simptomàtica amb 
contacte estret. 

 

Personal sanitari que la seva 
activitat laboral no inclogui el 
contacte estret amb una 
persona simptomàtica. 

Acompanyants en trasllats 

Portalliteres 

Personal de neteja 

Personal de laboratori 
responsable de les proves de 
PCR 

Personal no sanitari que tingui 
contacte amb material sanitari 
possiblement contaminats 

Ajuda a domicili de contactes 
simptomàtics 

 

Treballadors sense atenció 
directa al públic, o a més de 2 
metres de distància, o amb 
mesures de protecció 
col·lectiva que evitin el 
contacte, per exemple: 

Personal administratiu 

Personal de seguretat 

Personal de cuina, bugaderia... 
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REQUERIMENTS 

EPI protecció biològica 

EPI protecció esquitxades 

EPI protecció davant aerosols 
(en determinades actuacions) 

EPI protecció biològica No es considera necessari l’ús 
d’EPI 

En la situació actual de 
pandèmia s’aconsella l’ús de 
mascareta quirúrgica o 
mascareta de protecció de roba 

 

Mesures dirigides a la prevenció i control de la in fecció 

El coronavirus es transmet principalment per les gotes respiratòries de més de 5 micres i pel 

contacte directe amb les secrecions dels pacients infectats. També es pot transmetre per 

aerosols en procediments terapèutics que es produeixin.  

Les precaucions adequades pel maneig dels pacients en investigació o confirmats inclouen 

les precaucions estàndard, precaucions de contacte i pr ecaucions de transmissió per 

gotes.   

 

Recomanacions a seguir: 

a) Sales d’espera: els pacients que s’identifiquin com a casos en investigació hauran de 

posar-se una mascareta quirúrgica i  separar-se dels altres pacients. Seran conduïts 

de forma immediata a una sala on puguin estar aïllats. El personal que els acompanyi 

fins a la sala d’aïllament ha de  portar posada  una mascareta quirúrgica. S’ha d’evitar 

que el pacient tingui contacte amb objectes i persones. 

b) Casos en investigació: Els casos en investigació han de ser aïllats a l’espera dels 

resultats de les proves diagnòstiques. Si el quadre clínic NO ho fa necessari i es pot 

garantir el seu aïllament domiciliari, no cal ingressar-los. 

c) Ingrés hospitalari: Els casos probables i casos confirmats que requereixin 

hospitalització han de ser ingressats en aïllament de contacte i per gotes.  

d) Assistència sanitària:  El personal sanitari que atengui a casos en investigació, 

probables o confirmats, o les persones que entrin en l’habitació d’aïllament (familiar, 

personal de la neteja....) han de portar un equip de protecció individual per a la 

prevenció d’infecció per microorganismes transmesos per gotes i per contacte, que 
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inclogui bata impermeable, mascareta FFP2, guants, gorro quirúrgic i protecció ocular 

amb ulleres antiesquitxades o pantalla facial. 

e) Assistència amb generació d’aerosols: en procediments sobre la via aèrea 

(nebulitzacions, intubació traqueal, rentat broncoalveolar o ventilació manual) els 

professionals han d’anar protegits per a la prevenció de transmissió aèria. S’hauran de 

reduir al mínim el nombre de persones al box i tots han de portar els equips de 

protecció individual: mascareta FFP2 o superior (FFP3), protecció ocular ajustada de 

muntura integral o protector facial complert, guants, gorro quirúrgic i bata impermeable 

de màniga llarga.  

f) Trasllat intrahospitalari: El professional que traslladi el pacient a l’habitació d’ingrés ha 

de portar guants de nitril, mascareta quirúrgica i bata verda de paper d’un sol ús i el 

pacient haurà de portar mascareta quirúrgica. Sempre es realitzarà el trasllat amb el 

llit de l’habitació d’ingrés. 

g) Higiene de mans: s’ha de mantenir una estricta higiene de mans abans i després de 

l’atenció al pacient i de la retirada de l’equip de protecció individual. 

h) Recollida de mostres: per a l’extracció de sang i presa de mostres que no generin 

aerosols els treballadors han de seguir les recomanacions de l’apartat d. Per a totes 

les mostres que generin aerosols han de seguir les recomanacions de l’apartat e. El 

maneig de mostres per a la realització d’analítiques de rutina al laboratori (per exemple 

hemograma i bioquímica) es realitzarà de la forma habitual aplicant les precaucions 

estàndard de control de la infecció. 

i) Transport del pacient: Quan sigui necessari realitzar el transport del pacient, es 

realitzarà en una ambulància, amb la cabina del conductor físicament separada de 

l’àrea de transport del pacient. El personal que intervingui en el transport haurà de ser 

informat prèviament i haurà d’anar amb un equip de protecció adequat (punt d). Un 

cop finalitzat el transport es procedirà a la desinfecció del vehicle i a la gestió dels 

residus produïts. 

j) Residus: s’ha de considerar i tractar com a residu Biosanitari Especial del Grup 3 

(similar al cas de la tuberculosi). 

k) Neteja: S’ha de realitzar la neteja i desinfecció de les superfícies amb les que ha estat 

en contacte el pacient i/o les seves secrecions amb la mateixa tècnica que es fa la 
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neteja a l’alta d’un pacient sotmès a aïllament, (per aire, gotes o contacte). 

Posteriorment i quan l’espai estigui desallotjat, es desinfectarà mitjançant la làmpada 

de llum ultraviolada, sempre que les parets i portes no siguin de vidre.  La neteja i 

desinfecció es realitzarà amb el desinfectant inclòs en la política de neteja i desinfecció 

de l’hospital (Limoseptol FA a l’1%).  Aquests virus s’inactiven després de 5 minuts de 

contacte amb els desinfectants normals com el lleixiu domèstic o amb una solució 

d’hipoclorit sòdic que contingui 1000ppm de clor Actiu (dilució 1:50 d’un lleixiu amb una 

concentració de 40-50 g Cl lliure/litre preparat recentment). Aquesta opció serà 

utilitzada en cas de mancança del producte habitual. 

El personal de neteja ha d’anar protegit adequadament segons el protocol específic de 

l’empresa de neteja externa.  

l) Aïllament: les mesures d’aïllament d’un cas positiu s’han de mantenir fins que acabin 

els símptomes i s’obtingui un resultat de laboratori negatiu en les mostres respiratòries. 

m) Consideracions a l’alta: un pacient podria excretar virus en femta i/o orina sense tenir 

resultats positius en les seves mostres respiratòries. Això s’ha de tenir en compte en 

el moment d’establir les recomanacions a l’alta. 

n) Èxitus en difunt amb sospita o confirmació de CoV-19:  

- Trucar a Mèmora:872082002 i coordinar la retirada del difunt. Cal que truquin al 

supervisor de guàrdia quan arribin. 

- Portar la llitera de transport i posar-hi un sudari (bossa difunts habituals) a dins, 

obert i ben estès. 

- Posar-se els EPI’s fora de l’habitació: mascareta FFP2, pantalla facial, bata 

impermeable i guants. 

- Posar el difunt dins del primer sudari i tancar-lo. 

 

IMPORTANT: 

- Un cop es tanqui el sudari no es podrà tornar a obrir. Per tant, caldrà verificar amb 

el braçalet i el certificat de defunció la identitat del difunt. En aquest procediment hi 

hauran de ser presents almenys dues persones: portalliteres i la infermera. 

- Rentar-se les mans amb guants posats amb solució alcohòlica. 

- Posar el difunt dins el segon sudari que tindrem estès dins la llitera de transport. 

- Retirar-se els EPI’s. 

- Posar tapa de la llitera de transport. 



 

   13

- Baixar el difunt a la morgue. 

- Col·locar el difunt al taüt, dins el sac sanitari i tancar-ne la cremallera (fer-ho amb 

cura per tal que la cremallera tanqui bé) 

- Posar la tapa del taüt. 

- Les pertinences personals com identificació tipus DNI, targetes, anells, etc. es 

treuen de l’habitació i s’entreguen a la família dins doble bossa. La resta de 

pertinences del difunt s’eliminen amb la resta de residus. 

 

o) Ús Mascareta quirúrgica: Tots els professionals dels següents edificis del Parc 

Hospitalari Martí i Julià: Hospital Santa Caterina, Centre Sociosanitari La República, 

edifici Salt, edifici Til·lers (amb excepció de l’àrea de serveis centrals) i Mancomunitat 

1- Residència la Maçana, han de portar mascareta quirúrgica durant tot el temps de la 

jornada laboral. S’ha d’utilitzar la mateixa mascareta durant 7 dies mentre aquesta 

estigui en bones condicions. 

 

p) Cafeteries/menjador: El servei de taules de les cafeteries del Parc Hospitalari queda 

tancat, tant de les dues públiques (cafeteria del Santa Caterina i de l’edifici M1), com 

del menjador del personal. El servei es farà a la barra. En el cas del menjador del 

personal es facilitarà endur-se el menjar en tàper, de manera gratuïta. 

 
q) Visites: A les unitats d’Hospitalització, Urgències i Consultes Externes es restringeixen 

les visites i els acompanyaments als casos d’un pacient menor, persona amb 

discapacitat/dependent, partera i situacions finals de la vida. En aquests casos, només 

es permet 1 acompanyant per pacient. A la Unitat de cures intensives les visites dels 

familiars es regularan segons el règim intern de la unitat. Al Centre Sociosanitari La 

República no es permetran visites. 
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Mesures de protecció personal 

La forma òptima de prevenir la transmissió és utilitzar una combinació de totes les mesures 

preventives a més de l’ús dels equips de protecció individual (EPI).  

D’acord amb lo establert en el RD 773/1997, l’equip haurà d’estar certificat en base al 

Reglament (UE) 2016/425 relatiu als equips de protecció individual, el que queda evidenciat 

per el marcatge CE de conformitat. Per altra part, quan productes com, per exemple, guants 

o mascaretes, estiguin destinats a un ús mèdic amb la finalitat de prevenir una malaltia en els 

pacients han d’estar certificats com productes sanitaris (PS) d’acord amb lo establert en el RD 

1591/2009. 

La correcta col·locació dels EPI és fonamental per evitar possible vies d’entrada de l’agent 

biològic; igualment és important la retirada dels mateixos per evitar el contacte amb zones 

contaminades i/o la dispersió de l’agent infecciós. 

En el context d’emergència sanitària i davant la dificultat per trobar proveïdors de mascaretes 

de protecció FFP2 amb certificació a la norma europea EN149:2001 poden utilitzar-se 

mascaretes amb certificacions similars que aporten similar nivell de protecció (94-95%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal tenir en consideració que si la mascareta porta vàlvula d’exhalació cal posar-se sempre 

una mascareta quirúrgica a sobre d’aquesta ja que la vàlvula el que fa és que l’aire surti 

exhalat a l’ambient sense cap tipus de retenció podent afavorir la difusió del virus. 

A la taula següent es descriuen els EPI necessaris així com les característiques o aspectes 

importants a tenir en consideració. 



 

   15
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Actualment en el context d’emergència sanitària i davant la dificultat de poder disposar de suficients EPI certificats s’estan utilitzant altres equips 

que han arribat a través de donacions d’empreses, particulars, etc. o que han estat fabricats per poder ajudar als centres sanitaris en aquests 

moments de pandèmia: pantalles facials fabricades amb impressores 3D, bates fabricades amb material impermeable, mascaretes importades dels 

EEUU o la Xina... 

 

 

 

Mascaretes N95, KN95 Bates impermeables  Pantalles 3D                                          
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 Professionals 

 

EPI 

 

Durada del EPI 

 

 TOTS els professionals del 
Parc Hospitalari Martí i 
Julià 
 

 

 mascareta quirúrgica – si 
no atenció directa als 
pacients 

 mascareta FFP2 + 
quirúrgica – si atenció 
directa als pacients 

 

7 dies  o mentre estigui 
íntegra 

Activitats d’atenció als pacients 

 

 Tasques amb risc 
d’esquitxades 

 

Higiene, contacte fluids , aspiració 
secrecions, neteja superfícies 

 

 mascareta FFP2 + 
quirúrgica 

7 dies o mentre estigui 
íntegra 

 guants un sol ús 

 bata impermeable màniga 
llarga 

personal i reutilitzable 
durant el torn de treball 

 protecció ocular amb 
ulleres o protector facial 

reutilitzables si es 
netegen 

 

 Mostres clíniques que no 
generen aerosols   

 

Extracció de mostres sang, 
visualització monitors registre 
fetal... 

 mascareta FFP2+ 
quirúrgica 

7 dies o mentre estigui 
íntegra 

 guants un sol ús 

 bata convencional (verda 
de paper) 

un sol ús 

 

 Tasques que generen 
aerosols 

 

Procediment via aèria, intubació, 
nebulització, rentat broncoalveolar, 
ventilació no invasiva 

 

 

 mascareta FFP2 o 
superior 

 

7 dies o mentre estigui 
íntegra 

 guants un sol ús 

 bata impermeable màniga 
llarga (afegir davantal o 
bata de plàstic) 

personal i reutilitzable 
durant el torn de treball 

 
 protecció ocular de 

muntura integral o 
protector facial complet 

reutilitzables si es 
netegen 
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Familiars / acompanyants 

 

EPI 

 

Durada del EPI 

 

 De pacient amb sospita  
 De pacients confirmats 

 

 

 mascareta quirúrgica 

 

mentre estigui íntegra 

 

No s’autoritza CAP acompanyant per pacient  - EXCEP CIÓ 

 

 final de vida 
 menors d’edat 
 gestant / part 

 

Aspectes específics segons tipus unitats d’atenció a pacients 

Unitats de pacients tots COVID-19 

El personal anirà equipat compartint els equips de protecció individual durant l’atenció a tots 
els pacients, fent canvi de guants entre pacients. 

La bata impermeable es donarà a l’inici del torn per cada una de les persones que treballin en 
el torn i la portaran fins a finalitzar el torn. Aquesta bata es rentarà a la bugaderia de l’hospital 
i serà distribuïda a les diferents unitats pel personal que habitualment distribueix la roba. 

Les pantalles facials seran reutilitzables. Al finalitzar l’activitat que s’estigui realitzant, es 
desinfectarà i es deixarà en un lloc net per tornar a utilitzar després d’eixugar-la. 

Tot el personal utilitzarà mascareta FFP2 + quirúrgica. 

El personal diferenciarà les àrees brutes d’atenció al pacient de les àrees netes de la unitat 
(office, sales de treball, magatzems de material, zones de residus...) amb la finalitat de 
mantenir-les en baixa contaminació tot el possible. En aquestes àrees netes el personal 
realitzarà l’activitat amb l’uniforme de treball i la mascareta FFP2+quirúrgica. 

 

Unitats de pacients confirmats COVID-19 + pacient a mb sospita 

El personal anirà equipat compartint els equips de protecció individual durant l’atenció a tots 
els pacients confirmats de COVID-19, fent canvi de guants entre pacients. 

Durant l’atenció als pacients que estiguin en situació de sospita sense confirmació de resultats 
els treballadors es posaran sobre la bata impermeable de roba una altra bata impermeable de 
quiròfan (color blau) d’ús exclusiu per cada pacient.  

 

Urgències 

Triatge  
Pacient amb sospita SARS-CoV-2: acompanyar al pacient, que ha de portar mascareta 
quirúrgica. 
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Urgències Covid-19  (Hospital de dia 1 i Urgències general) 

Exploració i atenció al pacient amb sospita de SARS -CoV-2 
 

• Bata resistent als líquids d’ús personal durant tot el torn (al final del torn es prepara per 
fer arribar a esterilització). 

• Protecció de plàstic  per posar al damunt de la bata, una per cada pacient.  

• Guants d’un sol ús. 

• Mascareta FFP2 o superior (ús personal amb utilitat durant 7 jornades laborals) 

• Ulleres antiesquitxades reutilitzables (prèvia neteja amb desinfectant de superfícies –  
Meliseptol o similar segons disponibilitat) 

• Pantalla facial antiesquitxades reutilitzable (prèvia neteja amb desinfectant de 
superfícies – Meliseptol o similar segons disponibilitat) 

 
Hospitalització del pacient 
 

• El portalliteres de la unitat a on ha d’ingressar el pacient, baixa a buscar al pacient amb 
el llit net. 

• El portalliteres realitzarà el trasllat del pacient des de urgències a la unitat d’ingrés amb 
mascareta quirúrgica, bata verda de paper d’un sol ús i guants de nitril de un sol ús. 

• Abans de iniciar el trasllat realitzarà higiene de mans i un altra vegada al finalitzar el 
trasllat. 

 

UCI  ( UCI 1 – UCI 2 ) 

Passadís Boxos 

• Bata resistent als líquids d’ús personal durant tot el torn (al final del torn es prepara per 
fer arribar a esterilització). Les bates es deixen penjades al lavabo de pacients, es fan 
arribar a esterilització i es reutilitzen quan retornen estèrils. 

• Protecció de plàstic  per posar al damunt de la bata, una per cada pacient.  

• Guants d’un sol ús 

• Mascareta FFP2 o superior (ús personal amb utilitat durant 7 jornades laborals). 

• Ulleres antiesquitxades o pantalla facial reutilitzables ( prèvia neteja amb desinfectant 
de superfícies –  Meliseptol o similar segons disponibilitat) 

Àrea control  

• Bata verda de paper d’un sol ús per estar a aquesta zona. 
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Àrea de l’office 

• La bata verda de paper d’un sol ús per estar a la zona del control es deixa penjada 
abans de passar als despatxos i zona office.  

• En aquesta zona el personal hi accedeix amb uniformitat blanca. 

 

Consultes externes i àrees d’exploració 

Actuació general 

• Durant l’atenció directa als pacients, el personal d’aquestes àrees, haurà de portar una 
mascareta FFP2 i mascareta quirúrgica.  

 

SEM - IAS 

• Tot el personal portarà una mascareta FFP2  durant l’atenció dels pacients.  

• S’han preparat mascaretes FFP3 o en el seu defecte FFP2, per si l’assistència 
requereix maniobres que puguin generar aerosols o sobre la via aèria. 

• Ulleres antiesquitxades o pantalla facial reutilitzables ( prèvia neteja amb desinfectant 
de superfícies –  Meliseptol o similar segons disponibilitat) 

• Bata resistent als líquids d’ús personal durant tot el torn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   21

 

Seqüència de posada i retirada dels EPI  
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Estudi i maneig de contactes en Personal Sanitari 

El personal asimptomàtic, que hagi estat en contacte amb un cas confirmat de Covid-19 ha 

de continuar en el lloc de treball.  

En el cas que hagi realitzat sense EPI’s procediments amb maniobres que generen aerosols 

(intubació traqueal, ventilació manual, etc.) el professional s’haurà de posar en contacte 

telefònic amb el Servei de prevenció qui realitzarà una valoració individualitzada tenint en 

compte les característiques de l’exposició. 

El personal que presenti clínica respiratòria evident s’haurà de posar en contacte amb el seu 

responsable directe i amb el Servei de Prevenció que valorarà i li indicarà com procedir. 

 

Treballadors Especialment Sensibles 

El Ministeri de Sanitat en data 26 de març ha fet una nova descripció de les persones 

especialment sensible per a COVID19. 

Es consideraran especialment sensibles a COVID 19 les persones amb: 

- Diabetis 

- Malaltia cardiovascular (inclosa la hipertensió) 

- Malaltia hepàtica crònica 

- Malaltia pulmonar crònica 

- Malaltia renal crònica 

- Immunodeficiència (inclòs VIH) 

- Persones en tractament oncològic 

- Embaràs 

- Majors de 60 anys 

Els professionals que presentin alguna d’aquestes circumstàncies seran valorats pel Servei 

de Prevenció i en el cas que sigui necessari es recomanarà l’adaptació del lloc de treball. En 

cas que no sigui factible es realitzarà informe per al metge d’atenció primària per tramitar la 

baixa laboral. 
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Farmàcia 

TRACTAMENT 

 

Actualment no es disposa de cap fàrmac comercialitzat amb indicació per al tractament 

específic del coronavirus SARS-CoV-2. Les següents recomanacions de tractament són les 

proposades pel Ministeri de Sanitat i Consum així com derivades dels darrers estudis realitzats 

en la població xinesa: 

Quadre clínic Tractament Consentiment  Efectes adversos 

Infecció lleu amb 
radiografia 
normal sense 
commorbilitats 

Tractament simptomàtic i vigilància   

Infecció amb 
radiografia 
normal i 
commorbilitats 
(MPOC, malaltia 
cardiovascular, 
diabetis mellitus, 
càncer, 
hepatopatia 
crònica, 
immunosupressió
) o edat >65a  

Hidroxicloroquina 
 
 

Requereix consentiment 
oral (no és una indicació 
aprovada) 

Allargament QT, astènia, 
hipoglucèmia, cefalea, 
alteracions visuals, 
nàusees, diarrea 

 

 

 

 

 

Pneumònia lleu 
(CURB-65 ≤ 1, Sat 
> 94)  

Hidroxicloroquina 
 

+/- 
 
Lopinavir / ritonavir* (Kaletra®) 
 
*Es valorarà lopinavir/ritonavir en 
cas d’ingrés hospitalari. En cas 
d'hospitalització domiciliària només 
es tractarà amb hidroxicloroquina.  

Requereix consentiment 
oral (no és una indicació 
aprovada) 
 
Requereix consentiment 
oral (no és una indicació 
aprovada) 

 

 

 

 

Diarrea, nàusees, 
alteracions analítiques 
(hemograma, 
hepàtiques), cefalea, 
erupció cutània i miàlgies. 
Prolongació QT, inhibició 
CYP3A del p450 

 

Pneumònia  
moderada o greu  

Hidroxicloroquina  
 

+/- 
 
Lopinavir / ritonavir (Kaletra®) 
(Darunavir/cobicistat Rezolsta® si 
toxicitat/intolerància 
lopinavir/ritonavir)   

Requereix consentiment 
oral (no és una indicació 
aprovada) 
 
Requereix consentiment 
oral (no és una indicació 
aprovada) 

Allargament QT, astènia, 
hipoglucèmia, cefalea, 
alteracions visuals, 
nàusees, diarrea 
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Quadre clínic Tractament Consentiment  Efectes adversos 

Pneumònia greu 
amb mala 
evolució (>48h)  

Hidroxicloroquina 
 
+ 
 
Metilprednisolona:  
250mg/dia durant 3 dies i 40 mg/dia 
durant 3 dies més (total 6 dies) 
 

 
+/- a les 24-48h:  
 
 
Tocilizumab** (segons disponibilitat 
del fàrmac i si compleix criteris 
clínics: IL-6 > 40 o dímer D > 1500, 
ferritina elevada i procalcitonina 
negativa). 
 
Àmbit IAS: es valorarà en cada cas si 
s’afegeix primer corticoides o 
tocilizumab. 
 

 
Remdesivir (restringit a nens i 
gestants) 
 

Requereix consentiment 
oral (no és una indicació 
aprovada) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Requereix consentiment 
oral (no és una indicació 
aprovada) 
 
 
 
 
 
-Tractament 
experimental no 
autoritzat a Europa.  
-Sol·licitar ús compassiu 
i contactar amb AEMPS 
(no disponibilitat 
immediata) 
-Requereix consentiment 

Allargament QT, astènia, 
hipoglucèmia, cefalea, 
alteracions visuals, 
nàusees, diarrea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Major risc d’infeccions, 
sobretot respiratòries, 
reaccions relacionades 
amb l’administració, 
cefalea, malestar general, 
alteracions analítiques 
(hemograma i 
hepàtiques) 

 

 
 
Hipotensió infusional 

Pneumònia greu 
amb IOT i/o xoc 
sèptic  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hidroxicloroquina 
 

+ 
 
Metilprednisolona:  
250mg/dia durant 3 dies i 40 mg/dia 
durant 3 dies més (total 6 dies) 
 
 
+/- a les 24-48h:  
 
 
Tocilizumab** (segons disponibilitat 
del fàrmac i si compleix criteris 
clínics: IL-6 > 40 o dímer D > 1500, 
ferritina elevada i procalcitonina 
negativa). 
 
Àmbit IAS: es valorarà en cada cas si 
s’afegeix primer corticoides, tocilizumab 
i/o si s’inclou a l’estudi Metabolic Resus . 
 

 
Remdesivir (restringit a nens i 
gestants) 

Requereix consentiment 
oral (no és una indicació 
aprovada) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Requereix consentiment 
oral (no és una indicació 
aprovada) 

Allargament QT, astènia, 
cefalea, hipoglucèmia, 
alteracions visuals, 
nàusees, diarrea 
 

 

Major risc d’infeccions, 
sobretot respiratòries, 
reaccions relacionades 
amb l’administració, 
cefalea, malestar general, 
alteracions analítiques 
(hemograma i 
hepàtiques) 

En cas de sospita clínica elevada de SARS-CoV-2 pendent de la confirmació de laboratori, valorar 
de forma individualitzada actuar segons els mateixos criteris que si estigués confirmat.   

**Sarilumab (segons disponibilitat, criteris no def inits pel Ministeri, a valorar igual que tocilizuma b). 
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Lopinavir/ritonavir : 

• Previ consentiment informat del pacient. 

• Descartar infecció per VIH. 

• Preparats comercials:  

- KALETRA: comprimits recoberts 200/50mg 

- KALETRA: solució oral 80mg/20mg/ml 

• Dosis en adults: 400mg/100mg (dos comprimits de 200mg/50mg) dos vegades 

al dia amb o sense aliments. S’han de prendre els comprimits sencers, sense 

mastegar ni partir. 

• Dosis en pediatria (de 6 mesos fins a 18 anys) solució oral:  

• De 7 a <15 kg: 12/3 mg/kg dos cops al dia amb el menjar 

• De 15 a 40 kg: 10/2,5 mg/kg dos cops al dia amb el menjar 

• > 40 kg: recomanació posològica com els adults   

• Dosis en pediatria (de 14 dies fins a 6 mesos) solució oral: 16/4 mg/kg dos cops 

al dia amb el menjar  

• La durada del tractament és de 7 dies. En cas de mala evolució, es pot allargar 

fins a un màxim de 14 dies. 

• No requereix ajust de dosi ni en insuficiència renal ni en insuficiència hepàtica 

lleu-moderada (no dades en greu). Es pot administrar en pacients amb Child-

Pugh A o B però es recomana evitar si Child-Pugh C.  

• No s’elimina significativament ni en hemodiàlisi ni en diàlisi peritoneal. 

• Efectes adversos. Freqüents: Diarrea, nàusees, alteracions analítiques 

(hemograma, hepàtiques, hipertrigliceridèmia i hipercolesterolèmia), cefalea, 

erupció cutània i miàlgies. Infreqüents: pancreatitis, prolongació del segment QT 

del’electrocardiograma. 

• Si s’administra conjuntament amb hidroxicloroquina/cloroquina s’aconsella 

monitoritzar el segment QT de l’electrocardiograma a l’inici del tractament i a les 

24 i 48h ( i en cas que sigui necessari). 

• Interaccions: són inhibidors de CYP3A del P450. Cal tenir en compte que 

incrementa 4 vegades les concentracions sèriques de midazolam parenteral. 

• No es recomana administrar la solució de Kaletra per SNG de poliuretà ja que 

conté alcohol i són incompatibles. Es recomana substituir la SNG de poliuretà 

per SNG de silicona (o PVC com a alternativa).  
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Hidroxicloroquina: 

• Previ consentiment informat del pacient. 

• Preparats comercials:  

- Dolquine (hidroxicloroquina): comprimits recoberts 200 mg. 

NOTA: 1 comprimit de 200 mg d’hidroxicloroquina sulfat equival a 155 mg 

d’hidroxicloroquina base. 

• Els comprimits es poden pulveritzar i dissoldre en 10ml i administrar via oral o 

per SNG.  

• Són compatibles amb la nutrició enteral. 

• Dosis en adults:  

 Dolquine: 400 mg/12h el 1r dia i continuar amb 200mg/12h durant 4 dies 

(màxim 14 dies segons evolució i en casos especials). 

• Dosis en pediatria:  

- Dolquine: Menors de 6 anys: 6,5mg/kg/dia hidroxicloroquina sulfat i majors de 

6 anys: 10mg/kg/dia hidroxicloroquina sulfat (màxim: 400 mg/dia).  

NOTA: 1 comprimit de 200 mg d’hidroxicloroquina sulfat equival a 155 mg 

d’hidroxicloroquina base. 

• Administrar amb precaució en pacients amb insuficiència renal (FG<30ml/min) o 

hepàtica Child-Pugh C. Es pot valorar ajust de dosi del 50% en pacients amb 

FR<10 mL/min. 

• Es recomana monitoritzar el segment QT de l’electrocardiograma a l’inici del 

tractament  i a les 24 i 48h (i en cas de què sigui necessari). 

• És preferible utilitzar hiroxicloroquina pel seu millor perfil d’efectes adversos i per 

les dades obtingudes d’un estudi in vitro (Yao et al, 2020) que suggereix una 

major potència antiviral d’hidroxicloroquina (Dolquine) envers cloroquina 

(Resochine). 

• Principals efectes adversos: astènia, cefalea, alteracions visuals, nàusees, 

diarrea. 

Immunoglobulina IV (Pediatria) 

• Previ consentiment informat del pacient. 

• Preparats comercials: 

-  Plangamma 5g/50ml o 10g/100ml   

-  Privigen 5g/50ml 

• Dosis: 1g/kg/dia durant 2 dies o 400 mg/kg/dia durant 5 dies 

• Exclusivament en casos greus en pediatria 
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Remdesivir :  

• Previ consentiment informat del pacient. 

• Sol·licitar a la AEMPS com a ús compassiu  DES DEL 23/03/2020 

RESTRINGIT PER A GESTANTS I NENS.  

• Dosis en adults: dosis de càrrega el primer dia de 200mg/iv seguit d’una dosis 

de manteniment de 100mg/iv al dia des del 2n al 10è dia. 

• Dosis en pediatria (s’està assajant el seu ús en adults i podria ser una opció 

terapèutica en pacients pediàtrics greus):  

- Pes ≥ 40 kg: igual que adults 

- Pes < 40 kg: dosis de carga el primer dia de 5 mg/kg IV seguit d’una dosis 

de manteniment de 2,5 mg/kg IV al dia des del 2n al 9è dia.  

• Principals efectes adversos/precaucions: hipotensió infusional. Es desconeixen 

altres possibles efectes adversos.  

• Criteris inclusió: hospitalització + SARS-CoV-2 confirmat per PCR + ventilació 

mecànica invasiva.  

• Criteris exclusió: evidència de fallada multiorgànica, requeriment de drogues 

vasopressores, malaltia hepàtica greu (ALT >5 x LSN) i filtrat glomerular 

≤30ml/min/1,73m2, hemodiàlisis o hemodiafiltració vena-vena. 

 

Tocilizumab: 

• Previ consentiment informat del pacient. 

• Preparats comercials:  

- Roactemra: vials de 200 i 80 mg 

• Dosis en adults: dosi única de 600mg. En cas de resposta parcial/incomplerta 

valorar una segona dosi a les 12h de la primera infusió de 600mg si pacients 

>80kg o de 400mg si pacients <80kg. Es podria valorar una tercera dosi a les 

16-24h de la segona infusió de 400mg (independentment del pes).  

Malgrat que aquesta és la posologia recomanada, el Ministeri de Sanitat 

(26.03.2020) ha restringit el seu ús i només es pot  sol·licitar una sola dosi 

per pacient.  

 Per pes ≥ 75 Kg: 600 mg dosi única (3 vials de 200 mg o 8 vials de 80 mg  

 Per pes < 75 Kg: 400 mg dosi única (2 vials de 200 mg o 5 vials de 80 

mg) 

• Administració: Diluir en 100 ml SF i administrar per via intravenosa en 60 min. 

• Criteris per a la selecció de pacients candidats a rebre tocilizumab: 
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- Criteris d’inclusió: pneumònia intersticial amb insuficiència respiratòria 

greu (score = 2), empitjorament ràpid respiratori que necessita ventilació 

no invasiva o invasiva (COVID respiratory severity scale ≥3), presència 

de fallada multiorgànica (shock o escala SOFA score ≥3), criteris de 

resposta inflamatòria greu, nivells elevats d’IL-6 (>40 pg/ml en adults o 

>3,5 pg/ml en nens) o bé nivells elevats de dímer D (>1500 ng/ml en 

adults o >400 ng/ml en nens) o en augment progressiu. 

- Criteris d’exclusió: AST/ALT >5 x LSN, neutròfils <500 cèls/mmc, 

plaquetes <50.000 cell/mmc, sepsis documentada per altres patògens 

diferents al COVID-19, presència de comorbiditats que puguin suposar 

factors de mal pronòstic segons judici clínic, diverticulitis complicada o 

perforació intestinal i infecció cutània en curs.  

• Efectes adversos: major risc d’infeccions, sobretot respiratòries, reaccions 

relacionades amb l’administració, cefalea, malestar general, alteracions 

analítiques (hemograma i hepàtiques). 

 

Sarilumab: 

• Previ consentiment informat del pacient. 

• Posologia en adults: dosi única de 200 o 400 mg. 

• Administració: Diluir en 100 ml de SF i administrar en 60 minuts. 

• Efectes adversos: risc d’infeccions (tracte respiratori, tracte urinari, pell i teixits), 

neutropènia, ALT elevada, eritema en el punt d’injecció. 

• Es disposa d’escassa experiència. El Ministeri de Sanitat ha informat que en el 

propers dies ampliarà la informació disponible. 

 

Oseltamivir :  

• No està recomanat excepte si hi ha coinfecció per virus de la grip. 

 

 

Tractament antibiòtic:  

No està recomanat d’entrada, però segons la clínica i els resultats analítics i 

microbiològics, podrien estar indicats, especialment en casos greus en què no es pot 

descartar una altra etiologia, sèpsia associada o sospita de sobreinfecció respiratòria. 

En els casos que s’associa pneumònia bacteriana seguir les recomanacions de 

tractament de “Protocol del maneig de la pneumònia a l’Hospital Universitari de Girona 

Doctor Josep Trueta”. 
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INTERACCIONS 

Es poden consultar en els següents webs: 

http://www.covid19-druginteractions.org/ 

https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker 

https://www.drugs.com/drug_interactions.html 

 

CIRCUIT PER A LA DISPENSACIÓ DE LA MEDICACIÓ  

El servei de farmàcia disposa d’estoc de: 

Lopinavir/ritonavir comprimits (Kaletra o Aluvia) 

Lopinavir/ritonavir en solució oral (Kaletra) 

Darunavir/cobicistat comprimits (Rezolsta) 

Hidroxicloroquina (Dolquine o Ratiopharm EFG) 

Interferó β1b (Betaferon) (fins a esgotar existències) 

Tocilizumab (Roactemra) (segons criteris obligats pel Ministeri) 

Sarilumab (Kevzara) (fins a esgotar existències) 

 

En el cas de remdesivir és un medicament en investigació el qual no es pot disposar 

d’estoc. Si es requereix per a un pacient en concret (ACTUALMENT RESTRINGIT A 

GESTANTS I NENS) s’haurà de realitzar una sol·licitud individualitzada a l’AEMPS a 

través de la gestió de medicaments en situacions especials. Aquest tractament no es 

podrà utilitzar d’immediat. 

 

La medicació en estoc estarà ubicada al Servei de Farmàcia. Mentre el Servei de 

Farmàcia estigui obert (de dilluns a diumenge de 8-21 hores) caldrà contactar amb el 

farmacèutic de guàrdia. 

En cas de l’IAS, caldrà contactar amb el farmacèutic de guàrdia mentre el Servei de 

Farmàcia estigui obert (dilluns a divendres de 8 a 20h, dissabte de 8 a 15h i diumenge 

9 a 14h). Fora d’aquest horari, contactar amb el farmacèutic de guàrdia de l’hospital 

Trueta (de dilluns a diumenge de 8 a 21h). 

 

En cas d’iniciar tractament amb tocilizumab, sarilumab o remdesivir es contactarà amb 

el farmacèutic de guàrdia. 
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A l’alta hospitalària, es sol·licitarà al Servei de Farmàcia la resta de medicació per 

completar el tractament. 

Pel que fa als pacients amb hospitalització domiciliària, es dispensarà el tractament amb 

hidroxicloroquina segons els criteris establerts a la taula inicial (Pàgina 1) i un cop 

confirmat que la prova PCR SARS-CoV-2 és positiva i el consentiment informat oral del 

pacient. 

 

NUTRICIÓ ENTERAL RECOMANADA 

HOSPITAL JOSEP TRUETA 

• UCI: 

- En el cas de requerir nutrició enteral per a administrar per SNG es 

recomana administrar una nutrició específica per a insuficiència 

respiratòria i suplementar amb proteïnes (en cas de no assolir els 

requeriments proteics amb la nutrició enteral). 

 Preparats comercials: 

• Oxepa® (dieta hipercalòrica normoproteica) 500ml: 31,25 

g proteïna/flascó, 1,5kcal/ml. Composició: 16,5% prot 

/27,9% HC /55,6% lípids 

• Proteina NM® sobres 10g 

- Dosis adult: 25-30 kcal/kg/dia Oxepa + mòdul de proteïnes suficient fins 

a 1,5g/kg/dia de proteïna 

- En cas de pacients obesos dosificar per pes ajustat i valorar major aport 

proteic.  

- Alternativa (per ruptura d’stock o augment dels triglicèrids)  nutrició 

enteral hiperproteica hipercalòrica: Fresubin HP Energy® 

- Si diabetis, valorar Glucerna 1.2® 

• Resta d’unitats: 

- Valorar NE amb fibra: Nutrison protein plus® o sense fibra: Fresubin HP 

energy®. Si Diabètic: Glucerna 1.2® 

- En cas de no assolir els requeriments proteics amb la nutrició enteral  

Proteina NM (precaució si IR) 

- Com a suplement oral: valorar Fortimel extra HP/HC® chocolate/vainilla. 
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SANTA CATERINA 

• UCI: 

- En el cas de requerir nutrició enteral per a administrar per SNG es 

recomana administrar una nutrició específica per a insuficiència 

respiratòria i suplementar amb proteïnes (en cas de no assolir els 

requeriments proteics amb la nutrició enteral). 

 Preparats comercials: 

• Oxepa® (dieta hipercalòrica normoproteica) 500ml: 31,25 

g proteïna/flascó, 1,5kcal/ml. Composició: 16,5% prot 

/27,9% HC /55,6% lípids 

• Resource Instant Protein 10g 

- Dosis adult: 25-30 kcal/kg/dia Oxepa + mòdul de proteïnes suficient fins 

a 1,5g/kg/dia de proteïna 

- En cas de pacients obesos dosificar per pes ajustat i valorar major aport 

proteic. 

- Alternativa (per ruptura d’stock o augment dels triglicèrids)  nutrició 

enteral hiperproteica hipercalòrica: Isosource Protein® 

- Si diabetis, valorar Novasource Diabet Plus® 

• Resta d’unitats: 

- Valorar NE amb fibra: Isosource Protein Fibra® o sense fibra: Isosource 

Energy ®. Si Diabètic: Novasource Diabet Plus ® 

- En cas de no assolir els requeriments proteics amb la nutrició enteral  

Proteina NM (precaució si IR) 

- Com a suplement oral: valorar Resource HP/HC Fresa/Chocolate® 
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Protocols específics de diferents serveis  

A continuació es relacionen els protocols específics elaborats per diferents 

serveis en relació a l’exposició al SARS-CoV-2. 

 

Protocol d’actuació a Urgències 

Pla de preparació del servei d’urgències en front d ’una pandèmia  pel  

coronavirus (SARS-CoV-2) 

Espais habilitats 

S’ha habilitat Hospital de Dia com a zona d’Urgències i Semicrítics de sospita COVID, 

on es poden atendre 11 pacients. Es visiten nivells de triatge III i algun nivell IV. Si aquest 

està saturat s’habiliten els boxs d’Urgències Generals com a  boxs d’aïllament. 

S’ha creat una sala d’espera Sospita COVID al Servei d’Urgències, a l’antiga Sala 

d’Espera de pediatria i ginecologia. Hi resten els pacients nivell IV i V. 

S’ha habilitat el box de consulta 3 i el box 1 per visitar els pacients amb sospita de 

COVID i triatge IV i V. 

Les sales d’espera 2 i 3 es mantenen per pacients sense sospita de COVID. 

S’ha reordenat el flux i circuit dels pacients que venen per: 

- Urgències pediàtriques: s’atenen en l’espai habilitat a la planta d’hospitalització A 

- Urgències ginecològiques: s’atenen a l’espai habilitat a la planta d’hospitalització A 

- Urgències psiquiàtriques: s’atenen a l’espai habilitat a la zona d’hospitalització de 

patologia DUAL. 

La part d’ACVI, boxs de psiquiatria i els boxs 10-11-12, són actualment una zona ingrés 

UCI (UCI2). 
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Circuit 

1.- ADMISSIONS: 

- S’entrega mascareta quirúrgica a tots els pacients i acompanyants que arriben a 

l’admissió d’urgències 

- S’agafen les dades del malalt a través del vidre 

 

2.- TRIATGE 

- Es realitza el triatge a tots els pacients que arriben a urgències de manera habitual, 

amb l’EPI corresponent 

- PACIENTS ADULTS AMB SOSPITA COVID:  

- Nivells I-II es valoren inicialment a box de REA d’urgències i es decideix on es farà 

l’assistència 

- Nivells III es valoren a Hospital de Dia COVID. S’acompanyarà al pacient, amb 

portalliteres si el pacient arriba per propi peu, o amb la camilla de l’ambulància si 

és portat amb SEM. 

- Nivells IV: segons situació basal del pacient i ocupació del servei es valoren a 

Hospital de Dia COVID o en els espais preparats d’Urgències Generals. 

- Nivells V: es valoren a Urgències generals 

- PACIENTS SENSE SOSPITA COVID:  

- Pacients amb patologia psiquiàtrica: es deriven a zona actual d’urgències 

psiquiàtriques (zona hospitalització Patologia Dual). Si el pacient no pot anar-hi sol 

s’acompanya (portalliteres o seguretat) 

- Pacients amb patologia ginecològica o obstètrica: s’avisa al ginecòleg/llevadora de 

torn i s’acompanya la pacient a la nova sala d’espera habilitada (davant la planta 

A d’hospitalització) o al box de visita (planta A d’hospitalització) 

- Pacients pediàtrics amb patologia mèdica: s’avisa al pediatre de torn i 

s’acompanyen a la zona habilitada a la planta A d’hospitalització 

- Pacients pediàtrics amb patologia traumàtica: s’esperen a la sala 2 d’espera (zona 

no COVID) 

- Pacients adults amb patologia no sospitosa de COVID:  

- NIVELLS I-II de triatge: box de REA d’Urgències Generals 
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- NIVELLS III: sala d’espera 3 (zona no COVID) o passa directe a box de visita 

- NIVELLS IV-V: sala d’espera 2 

 

Personal 

El personal que atendrà a aquests pacients serà: 

- HOSPITAL DE DIA:  

- METGES: 

- Sempre hi ha un metge adjunt d’urgències. Si és necessari n’hi ha dos 

- Entre setmana i caps de setmana de 8-20 hi ha un pneumòleg de presència 

- INFERMERIA: 

- 3 infermers/ torn diürn i 2 infermeres / torn nocturn 

- AUXILIARS: 

- 2 auxiliars / torn 

- PORTALLITERES 

- 1 portalliteres /torn 

 

- URGÈNCIES GENERALS:  

- METGES: 

- Sempre hi ha un metge adjunt d’urgències. Si és necessari n’hi ha dos 

- Un o dos residents de MFIC (en els horaris habituals de guàrdia) 

- INFERMERIA: 

- Zona UCI 2  3 infermeres /torn  

- Zona urgències  3 infermers/torn 

- AUXILIARS: 

- Zona UCI 2 1 auxiliar/torn 

- Zona urgències 1 auxiliar /torn 

- PORTALLITERES 

- 2 portalliteres /dia 

- 1 portalliteres/nit 
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VISITA DEL MALALT I PROTOCOLS 

- El personal mèdic té accés a la carpeta Viltalba d’urgències, on estan penjats tots els 

protocols i documents administratius actualitzats que fan referència al COVID 

- Es realitzen PCR COVID a tots els malalts que ingressen a l’hospital, tinguin o no 

clínica compatible amb COVID19 

- S’utilitzen les EPIs indicades en cada cas 

 

Preparació del Box 

El Box d’aillament on s’atenguin casos sospitosos o confirmats per coronavirus SARS-

CoV-2 ha de contenir: 

• Contenidor de residus Grup III 

• Contenidor d’agulles 

• Orinal pla / porro d’un sol ús + gel solidificant 

• Tensiòmetre amb manegot d’un sol ús + termòmetre axil·lar 

• Tovalloletes per a netejar superfícies 

 

Preparació i procés per a la recollida de mostres  

- Entrar al box equipats amb els EPI i la tauleta amb el material. 

- Realitzar la recollida de mostres. 

- Un cop recollides les mostra de PCR COVID, col·locar el frotis del coronavirus 

prèviament etiquetat dins la bossa amb zip. 

- Un cop feta l’analítica, col·locar els tubs prèviament etiquetats dins una bossa zip. 

- Treure’s el guants, realitzar higiene de mans amb solució hidroalcohòlica i posar-se 

els guants nets. 

- Treure’s les ulleres i netejar-les amb les tovalloletes de superfície. 

- Treure’s la bata impermeable i llençar-la al contenidor de residus tipus III. 

- Sortir del box, treure’s la mascareta sense tocar la part frontal i guardar la mascareta 

dins el sobre amb el nostre nom col·locat a l’entrada del box per a la seva 

reutilització. 

- Retirar-se el guants i llençar-los al contenidor de residus tipus III. 

- Rentar-se les mans amb aigua i sabó immediatament i solució hidroalcohòlica. 
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Protocol pacient lleu 

DEFINICIÓ:  

Es defineix el pacient lleu com aquell pacient que compleix criteris de sospita o cas 

confirmat de COVID-19, amb una saturació d’oxigen ≥95%, una FR≤20 i una TAM>65 

mmHg i:  

a. Té una radiografia de tòrax sense alteracions però presenta comorbiditats (MPOC, 

malaltia cardiovascular, obesitat amb IMC≥30, DM, HTA, neoplàsia activa, hepatopatia 

crònica i/o immunosupressió).  

b. Presenta una RX de tòrax patològica en forma de infiltrat/condensació unilobar amb 

CURB≤1.  

ACTUACIÓ A TRIATGE:  

- A l’entrada del pacient a urgències es realitzarà el triatge segons PAT i s’ubicarà al 

pacient segons el nivell de triatge.  

- Al triatge es farà una avaluació de les constants vitals: tensió arterial, freqüència 

cardíaca, saturació d’oxigen i temperatura. Si el pacient presenta taquipnea 

s’avaluarà també la freqüència respiratòria.  

- Els nivells IV i V de triatge s’ubicaran preferentment a Urgències Generals*  

- Els nivells III de triatge s’ubicaran preferentment a Hospital de Dia*  

*valorar l’ocupació de les zones 
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Nivells IV i V de triatge 

 

Si hi ha dubtes consultar amb medicina interna per valoració. 

Sospita COVID

IV-V

Rx tòrax normal sense 
comorbiditats

Visita ambulatòria i 

alta a domicili amb 
tractament 

simptomàtic.

Rx tòrax normal amb 
comorbiditats

PERFIL COVID*

Hospitalització 
domiciliaria amb 

tractament  

Rx tòrax patològica

PERFIL COVID*

Sat>94% CURB≤1 i 
infiltrat uni-lobar

Pro-calcitonina ≤ 0.5

Hospitalització 
domiciliaria amb 

tractament 

Pro-calcitonina 

> 0.5

Hospitalització domiciliaria   amb 
tractament  + antibiòtic**

Sat≤94% o CURB>1 

o infiltrats multilobars

Valoració per

MI

Aplicar PAT
Posar AVÍS a SAP i 

aïllament

* Perfil COVID: Analítica pre-configurat 
COVID + Frotis nasofaringe PCR-COVID 
+ ECG amb càlcul de QTc 

** Amoxi-clavulànic 875/125 mg 1 
comp. cada 8 hores durant 5 dies o 
Levofloxacino 500 mg cada 24 hores 
durant 5 dies en al·lèrgics a la 
penicil·lina o                                                   
Azitromicina 500 mg cada 24 hores 3 
dies (NO en pacients cardiòpates o 
antecedents de 
taquicàrdia/palpitacions) 
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Nivells III de triatge 

 

Si hi ha dubtes consultar amb medicina interna per valoració. 

Sospita COVID

III

Rx tòrax normal amb 
o sense  

comorbiditats

PERFIL COVID* i 
descartar altres 

patologies.

Sense criteris 
d'ingrés i sense 
comorbiditats

Alta a domicili amb 
tractament 

simptomàtic i  
control AP.

Sense criteris d'ingrés 
però amb 

comorbiditats

Hospitalització 
domiciliaria amb 

tractament  

Rx tòrax patològica

PERFIL COVID*

Sat>94% CURB≤1 i 
infiltrat uni-lobar

Pro-calcitonina          
≤ 0.5

Hospitalització 
domiciliaria amb 

tractament 

Pro-calcitonina 

> 0.5

Hospitalització   
domiciliaria   amb 

tractament  + antibiòtic**

Sat≤94% o CURB>1 

o infiltrats 
multilobars

Valoració per

MI

Aplicar PAT
Posar AVÍS a SAP i 

aïllament

* Perfil COVID: Analítica pre-configurat 
COVID + Frotis nasofaringe PCR-COVID 
+ ECG amb càlcul de QTc 

** Amoxi-clavulànic 875/125 mg 1 
comp. cada 8 hores durant 5 dies o 
Levofloxacino 500 mg cada 24 hores 
durant 5 dies en al·lèrgics a la 
penicil·lina o                                                   
Azitromicina 500 mg cada 24 hores 3 
dies (NO en pacients cardiòpates o 
antecedents de 
taquicàrdia/palpitacions) 
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Hospitalització Domiciliaria 

En els pacients en què estigui indicada la hospitalització domiciliària, caldrà posar-ho 

com a destí a l’alta d’urgències, per tal de poder fer-ne el seguiment a través de les 

visites concloses. Assegurar que està posat l’avís a SAP i l’indicador d’aïllament per 

contacte i gotes. 

S’ha de fer signar sempre el consentiment informat per la hidroxicloroquina 

Caldrà fer una ordre d’ingrés a través del petitori/Ingrés/DT HOSPITAL. DOMICILIÀRIA 

ADULT: 

 

          

         

El servei d’admissió és medicina interna.  
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Podem trobar dos supòsits: 

1. Pacient COVID positiu : des del servei d’urgències es facilitarà el tractament 
amb hidroxicloroquina, sempre que el pacient presenti un ECG amb QTc<500 
ms. 
La dosi a prendre serà: 
- Hidroxicloroquina 200 mg: 2 comprimits cada 12 hores el primer dia 
- Hidroxicloroquina 200 mg: 1 comprimit cada 12 hores 4 dies més. 

S’haurà de fer un Silicon amb el preconfigurat “hidroxicloroquina COVID-19” 

Deixar un curs clínic: “el pacient és COVID+ i dono en mà la hidroxicloroquina” 

Caldrà deixar constància a l’informe d’urgències de: 

- Mesures d’aïllament domiciliari. 
- Tractament simptomàtic. 
- Tractament específic: 

o Hidroxicloroquina 200 mg: 2 comprimits cada 12 hores el primer dia 
o Hidroxicloroquina 200 mg: 1 comprimit cada 12 hores 4 dies més. 

- Se li farà un seguiment telefònic diari des de l’hospital fins a la finalització 
del tractament. 
 

2. Pacient amb PCR-COVID pendent : 

S’haurà de fer un Silicon amb el preconfigurat “hidroxicloroquina COVID-19 
pendent” 

Caldrà deixar constància a l’informe d’urgències: 

- Tractament simptomàtic. 
- Mesures d’aïllament domiciliari. 
- Se’l trucarà a domicili des de l’Hospital per comunicar-li el resultat del frotis 

per coronavirus. 
- En cas de resultat negatiu no precisarà cap tractament específic i serà 

donat d’alta del seguiment. 
- En cas de resultat positiu haurà de mantenir les mesures d’aïllament 

domiciliari i iniciar tractament amb: 
o Hidroxicloroquina 200 mg: 2 comprimits cada 12 hores el primer dia 
o Hidroxicloroquina 200 mg: 1 comprimit cada 12 hores 4 dies més. 

- Un familiar que estigui asimptomàtic haurà de venir a l’hospital a buscar la 
medicació 

- Se li farà un seguiment telefònic diari des de l’hospital fins a la finalització 
del tractament. 

Seguiment hospitalització domiciliaria  
El seguiment serà fet per l’equip d’infermeria/medicina no assistencial. 

A les 24-48 hores de l’alta d’urgències es revisarà el resultat de la PCR-COVID: 

- Si la PCR és negativa:  
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o es contactarà telefònicament amb el pacient per informar-lo i se’l 
donarà d’alta administrativament. Caldrà retirar l’avís de COVID i 
l’indicador d’aïllament. 

- Si la PCR és positiva:  
o S’obre el procés informàtic de COVID 
o es contactarà telefònicament amb el pacient per informar-lo, 

confirmar que es poden mantenir les mesures d’aïllament i sol·licitar 
que un familiar o acompanyant asimptomàtic vingui a recollir a 
l’hospital la hidroxicloroquina. 

o S’apuntarà el nom del pacient al llistat de registre de farmàcia. 
o Es canviarà l’avís de SAP per COVID confirmat. 
o S’afegirà el codi diagnòstic B34.2. 
o S’establirà un control telefònic diari amb el pacient per avaluar la 

dispnea i l’evolució de la malaltia, fins a 2 dies després de finalitzar 
el tractament amb hidroxicloroquina. 

o En cas d’objectivar que el pacient no pot mantenir les mesures 
d’aïllament a domicili per risc/criteri social, es contactarà amb 
l’oficina tècnica per valorar trasllat a l’Hotel Salut i seguiment per 
AP. 

o En cas d’objectivar empitjorament clínic, s’aconsellarà al pacient 
consultar de nou a urgències per valoració. 

Avaluació telefònica de la díspnea 
1. Demaneu al pacient que descrigui quins problemes de respiració pateix amb les seves 

pròpies paraules. Valorar la facilitat i la comoditat de la seva parla. Feu preguntes 

obertes i escolteu la capacitat del pacient per completar les seves frases. 

"Com és la vostra respiració avui? ” Millor, pitjor, igual 

2. Feu les següents tres preguntes (no avaluades en investigacions formals): 

- “Us manca tant l’alè que no sou capaç de parlar més que unes poques paraules? ” 

si/no 

- “Quan no està fent res de res, necessiteu respirar més profundament o més ràpid del 

que és normal?” si/no 

- “Es troba tan malalt que ha deixat de fer les seves activitats quotidianes habituals? ” 

si/no (quines) 

3. Centrar-se en el canvi. Una història clara de deteriorament és més important que si 

actualment el pacient se sent sense alè. Fer preguntes com: 

- “La respiració és més ràpida, més lenta o igual que la normal? ” (respecte ahir) 

- "Què podíeu fer ahir que avui no podeu fer? ” 

- "Què el fa sentir sense alè ara, que ahir no el deixava sense alè? ” 

4. Interpretar la dispnea en el context de l’anamnesi més àmplia dels símptomes i signes 

físics. Per exemple, aparició noves sibilàncies audibles o de cianosi labial. 
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Protocol d’actuació a  Hospitalització 

S’intenta ingressar el malalt amb el resultat de PCR per COVID per facilitar l’organització 

a planta. Si no és possible per tardança del resultat i pressió assistencial a urgències, 

tots els malalts (tinguin sospita de COVID o no) sense resultat de PCR COVID 

s’ingressen aïllats a planta fins a tenir el resultat de la PCR COVID  

El trasllat sempre es realitzarà en llit i l’accés a l’habitació sempre es farà per per la 

unitat E. 

A) Trasllat: 

El portalliteres de la Unitat F portarà a Urgències el llit de la habitació on ha 

d’ingressar el pacient. El trasllat del pacient de la llitera al llit el realitzarà el personal 

d’urgències amb els  EPI  corresponents (apartat d) de recomanacions a seguir).  

Un cop el pacient sigui al llit, el portalliteres de HOPF traslladarà el pacient a 

l’habitació d’ingrés amb mascareta quirúrgica i guants. El pacient haurà de portar 

mascareta quirúrgica. 

B) Ingrés 

Un cop a planta, la infermera i l’auxiliar responsables del pacient cal que es posin els 

EPI corresponents ABANS d’entrar a l’habitació.  

Es restringeix l’entrada de personal sanitari, al mínim imprescindible per l’atenció al 

pacient en cada moment. 

Es permetrà l’entrada d’un sol acompanyant 1 hora al dia coincidint en horari mèdic 

per rebre la informació necessària. La família proposarà un sol interlocutor mentre 

duri l’aïllament hospitalari. En el cas de menors d’edat, podran estar acompanyat 

d’un adult durant tot l’ingrés, inclosa la fase d’aïllament seguint les mesures 

d’aïllament establertes. 

Tot acompanyant haurà de complir i respectar les precaucions d’aïllament que se li 

indiquin. 

La mascareta és d’ús individual per pacient i per torn.  

La bata es llençarà al contenidor de residus després del seu ús.  

Les ulleres, un cop se surt de l’habitació es netegen amb el producte de desinfecció 

de superficíes (Meliseptol®) i es guarden per a la seva reutilització. 

Caldrà evitar sortides innecessàries del pacient, realitzant totes les exploracions 

complementàries dins la pròpia habitació. 

En el cas excepcional de requerir trasllat en una altra àrea de l’hospital: 
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- El pacient ha de fer una higiene complerta i posar-se roba neta ell, fer un canvi 

de roba de llit i esperar que el vinguin a buscar amb llitera o cadira de rodes. 

- El trasllat s’ha de fer amb llitera si el pacient ha d’estar en decúbit, i el pacient ha 

de portar posada una mascareta quirúrgica 

- El trasllat s’ha de fer amb cadira de rodes si el pacient pot estar sedestat, tapat 

amb un llençol net i el pacient ha de portar posada una mascareta quirúrgica. 

- El portalliteres es posarà guants i mascareta quirúrgica. 

- Durant tot l’ingrés el mobiliari (llit, butaca, tauleta) no es pot treure  de l’habitació. 

C) Residus i  neteja: 

Seguir indicacions dels apartats j) i k) de recomanacions a seguir. 

Cartell indicador d’aïllament en casos d’infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 
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Protocol d’actuació al servei de Medicina Intensiva  (UCI) 

Davant de l’augment del numero de pacient crític que es produeix secundària a la 

pandèmia per malaltia de  Covid 19 es decideix augmentar el número de llits de Crítics 

de la següent manera: 

1- Habilitar tres llits de Crítics més dintre de la mateixa unitat de crítics ( Box 7, Box 

8 i Box 9), augmentant d’aquesta manera a 9 llits dintre de la unitat. El ratio 

d’infermeria continuarà sent d’una infermera per 2 boxos. No s’augmentarà el 

número d’adjunts de medicina intensiva de la Unitat, però si que aquest seran 

reforçats per un adjunt de Neurologia i dos adjunts de pediatria, que ajudaran 

durant la jornada laboral.  

2- Creació d’ una nova UCI a la zona d’ ACVI d’urgències + Box de cures 

Traumatològiques , de 6 llits ( un Box doble  i 4 d’individuals). Tots disposaran 

de ventilació mecànica invasiva ( 4 ventiladors tipus Puritan Benet i 2 respiradors 

de quiròfan), monitors i bombes de perfusió.  

Aquesta Unitat estarà controlada pel Servei de Medicina intensiva de  l’Hospital de santa 

caterina  ( un adjunt d’staff de matins de la mateixa unitat) i recolzat per un adjunt adscrit 

al servei d’anestesiologia que NOMÈS , estarà dedicat al pacient Covid 19 Crític. ( BUSCA 

608730013) 

Aquest Anestesista Covi 19, s’encarregarà de vigilar als pacients d’e la UCI -2 durant 

les 24 hores sota la tutela del servei de Medicina Intensiva ( que actuaran en tot moment 

com a metges consultors). També s’encarregaran de la intubació del pacient Crític amb 

Covid 19 per ser aquest, pacients amb via aèria difícil , davant la incapacitat de ventilació 

prèvia a la intubació.  

El personal d’infermeria encarregat d’aquesta UCi-2 estarà liderat amb una infermera 

d’UCI amb dos mes, que provindran del servei d’urgències i/o de quiròfan.  

Cada dia es realitzarà passe de guàrdia conjunt de les dues unitats a la zona de treball 

de la UCI 1  , on estaran els dos metges que surten de guàrdia i els metges entrants ( 2 

metges d’staf d’UCI mes anestesista Covid 19 que entra de guàrdia). 

Posteriorment, un metge intensivista passarà visita a la UCI 1 i l’altre metge intensivista 

amb l’anestesista Covid 19 passarà visita a la UCI-2.  

Tots els pacients aniran tractats sota un protocol comú que ja s’ha elaborat  i està a 
disposició dels dos serveis.  
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Circuit del pacient Covid 19. 

Malgrat que es va dissenyar un circuit diferencial pel pacient Covid 19 respecte a altres 

pacients, en l’actualitat es realitzarà un únic circuit, ja que TOT els pacients son pacients 

Covid 19.  

No es permet la visita de familiars a la Unitat de Critics degut a l’estat de pandèmia. 

Cada dia el metge referent del pacient, trucarà al familiar entre les 13-14 hores.  

En el cas  de mala evolució , amb futilitat del tractament i prioritzaran les mesures de 

confort del pacient , es contactarà amb la família i e se li oferirà la possibilitat de veure 

al seu familiar des de la porta del Box ( aquest sempre romandrà tancat) durant 10 min.  

 

.Maneig i tractament general de la Infecció per Coro navirus SARS-CoV-2 a la UCI  

En general, el maneig ha de ser de suport orgànic: 

-  Maneig del Síndrome de Distrés Respiratori Agut (SDRS): ventilació mecànica 

protectora ,PEEP òptima , optimització de la sedoanalgèsia, miorelaxació, prono, … 

-   Xoc sèptic: optimització de la volèmia amb seroteràpia i vasopressors. 

- Administrarem antibiòtics empírics com si es tractés d’una pneumònia adquirida a la 

comunitat fins descartar infecció bacteriana. Ceftriaxona 2 g/24h  durant 7 dies+ 

Azitromicina 500 ev cada 24 hores x 5 dies 

- En el cas de Pneumonia Nosocomial es realitzarà tractament empíric amb Biterapia 

amb Piperacil.ina /tazobactam en perfussió estessa a 4grs cada 8 hores + levofloxacino 

750 mg cada 24 hores durant 7 dies.  

- S’administrarà Oseltamivir si hi ha coinfecció pel virus de la grip  

- El pacient intubat , SEMPRE  anirà amb un sistema d’aspiració tancada , minimitzant 

els aerosols.  

- Es realitzarà tractament acordat entre els serveis de Medicina Intensiva, Medicina 

Interna, urgències i Farmàcia, i que s’exposa al protocol. (Veure protocol de Farmacia 

per tractament de Pnpacient amb Pneumonia greu i/o Xoc sèptic). 

- En el cas de traqueostomia, aquesta seran realitzades pel servei d’ORL, els dimecres 

i divendres.  
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- Als 14 dies de l’ingrés a la nostre Unitat es realitzarà PCR dde COVID 19 al 

Broncoaspirat ( en cas d’estar intubat en aquell moment)., si el resultat es negatiu, es 

repetirà la PCR a les 24 hores posteriors. En cas de ser aquesta segona mostra 

negativa, es procedirà al desaïllament del pacient. 

Si la mostra es positiva, s’aniran repetint  els BAS fins a la negativització de les mostres 

durant dos BAS seguits i amb una separació de 24 hores entre ells.  

 

Protocol d’actuació al Servei de Pediatria de l’IAS  

URGÈNCIES 

Organització  

●  Pacients sospita de COVID: boxos 9 i 10  

o S’han de visitar amb EPI (màscara FFP2 la porta cada pediatre i és d’ús 

personal) 

� Opció 1: mascareta FFP2 + Pantalla de protecció + Bata verda i 

protecció de plàstic + guants. Al finalitzar la visita s’ha de 

desinfectar la Bata verda i la pantalla protectora (es pot 

reutilitzar en 10 min aprox) 

� Opció 2: mascareta FFP2 + Mascareta quirúrgica + Bata verda i 

protecció de plàstic + guants. Al finalitzar s’ha de llençar la 

mascareta quirúrgica i desinfectar la bata verda 

o Si cal radiografia de tòrax haurà de ser portàtil 

o Si el pacient marxa cap a casa amb sospita de COVID19: 

� Codificar correctament el diagnòstic a l’informe d’alta 

� Informar als pares que truquin el mateix dia al seu ambulatori 

per informar de la situació i els anotin a la llista de pacients 

sospita de COVID-19 per al seguiment telefònic. Anotar a 

l’informe d’alta aquesta recomanació. 

� Els metges de família contactaran amb els familiars per realitzar 

la incapacitat temporal i en faran el seguiment telefònic 

o Criteris ingrés pacients sospita COVID-19: 

� S’utilitzaran els criteris d’ingrés habitual per qualsevol altra 

patologia 
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� Es podria valorar ingrés d’un pacient confirmat amb COVID19 

amb impossibilitat de realització de correcte aïllament a domicili 

(habitatge no adequat, convivència amb persones de risc). Està 

habilitat l’hotel Ibis amb una capacitat de 100 places por poder 

allotjat malalts ja diagnosticats de COVID + que hagin de 

mantenir-se en aïllament i que o puguin ser derivats al seu 

domicili (Veure document  annexa) 

●  Pacients sense símptomes respiratoris: resta de boxos d’urgències 

o No calen mesures de protecció addicionals a la mascareta quirúrgica i 

guants si no hi ha clínica respiratòria 

o NOTA: El nens amb quadres entèrics s’ha vigilar com manifestació de 

COVID19 (aquest punt no està contemplat al document original del Cat 

Salut) 

 

Criteri de realització de la prova de detecció pel SARS-CoV-2  

1. Pacient amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda que es troba en un 

centre hospitalitzat o que compleix criteris d'ingrés hospitalari 

2. Nens amb símptomes respiratoris i/o febre i comorbiditats d’alt risc (veure taula 

2) 

3. Nens institucionalitzats amb símptomes respiratoris (centre de menors...) 

4. Nounat amb febre dins l’estudi de febre sense focus 

5. Tot pacient que requereixi ingrés i al seu acompanyant, independentment de la 

patologia que presenti. 

La notificació dels casos positius a Epidemiologia ja no corre a càrrec del facultatiu 

pediatre. Sí que cal notificar el resultat a la família en totes les situacions, inclòs els 

que són alta. Caldrà apuntar al curs clínic del pacient el resultat de la prova i que s’ha 

informat a la família. 
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Mostres recomanades  

Pacient en estudi: 

●  Mostra tracte respiratori superior: aspirat nasofaringi en el cas de nens.  

●  Les mostres es baixen a mà, dins una bossa de plàstic o pot protector, al 

laboratori 

●  Els resultats es solen obtenir en 10-24h 

 

En casos confirmats s’ha d’enviar: 
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●  Parella de sèrums recollits amb almenys 14-30 dies de diferència, agafant el 

primer sèrum en la primera setmana de la malaltia (fase aguda). 

●  Femta i orina 

 

Codificació SAP  

●  B34.2 - Infecció per coronavirus, de localització no especificada. (prova 

positiva)  

●  Z20.828 - Contacte i exposició (sospitada) a altres malalties contagioses 

víriques. Contactes acreditats per la XVEC. (sospita o pendent resultat de 

prova)  

●  B97.21: coronavirus associat a la síndrome respiratòria aguda greu (SARS) 

que causa malalties classificades en un altre lloc. 

●  B97.29: altres tipus de coronavirus que causen malalties classificades en un 

altre lloc. 

●  J12.81: pneumònia per coronavirus associada a la síndrome respiratòria aguda 

greu (SARS). 

●  J12.89 - Altres tipus de pneumònia vírica = Pneumònia per Covid-19 

 

En cas de dubtes:  

o Anna Gómez Gabarra  

o Documentació Mèdica. Secretaria Tècnica IAS/ICS. Institut 

d'Assistència Sanitària 

o Tel: 972182600.  Ext: 1063.  E-mail: annam.gomez@ias.cat 

 

Col·locació de l’EPI  

La seqüència a seguir a l'hora de posar-se els EPI és la següent: 

- Higiene de mans amb solució alcohòlica. 

- Bata resistent a fluids. 

- Mascareta FFP2, assegurar l'ajustament facial. 

- Ulleres de muntura integral o universal. 

- Guants de protecció biològica per sobre del puny. 

La seqüència per treure’s els EPI és: 
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- Bata resistent a fluids juntament amb els guants. 

- Higiene de mans amb solució alcohòlica. 

- Ulleres, sense tocar la part de davant; estirar per la goma o el lateral. 

- Mascareta FFP2, sense tocar la part de davant. 

- Higiene de mans amb solució alcohòlica. 

 

HOSPITALITZACIÓ PEDIATRIA  

Organització  

Pacients pediàtrics confirmats o amb sospita de COVID19, ingressaran a les 

habitacions 117, 118 i 119. Si ingressen més pacients s’anirà les habitacions més 

pròximes de manera progressiva. 

o Només podrà haver-hi un familiar acompanyant per pacient. S’instruirà en: 

o No podrà sortir de l’habitació (les àrees comunes restaran tancades), 

donat que és un contacte estret.  

o Se li administrarà dieta com a pacient ingressat. 

o Realitzarà rentats de mans freqüents. 

o Haurà de mantenir l’aïllament de contacte i gotes (bata no impermeable, 

guants i mascareta quirúrgica). 

 

Es realitzarà un registre diari dels professionals que tenen contacte amb el pacient: cal 

anotar el nom, hora d’entrada i hora de sortida de l’habitació/box del pacient. El full de 

registre acompanyarà al pacient durant tot el període assistencial. 

 

Suport respiratori si es precisa  

- Oxigenoteràpia convencional: procediment generador d’aerosols de risc baix.  

o Pot col·locar-se una mascareta quirúrgica per sobre de les ulleres 

nasals. 

- UNAF modificades: es prioritza l’administració d’oxigenoteràpia d’alta 

concentració abans que PEEP.  

o Començar amb FiO2 inicial 100% i flux 3L/min. Augmentar el flux si es 

necessita fins a obtenir SatHb >93%.  

o Es recomana col·locació de mascareta quirúrgica sobre cànules nasals.  
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o Les cànules nasals han d’estar posades al pacient abans d’encendre el 

dispositiu i no treure-les fins després d’aturar el dispositiu. 

 

Observació: al moment de donar d’alta un pacient amb impossibilitat de realització de 

correcte aïllament a domicili (habitatge no adequat, convivència amb persones de risc) 

es podria valorar el confinament d’un pacient confirmat amb COVID19 a l’hotel Ibis  

 

NOUNATS 

Ingrés dels pacients  

●  Les parteres amb sospita o confirmació de COVID19 ingressaran a les 

habitacions 117, 118 i 119. Si ingressen més pacients s’anirà les habitacions 

més pròximes de manera progressiva. 

●  Els nounats amb sospita o confirmació de COVID19 que s’hagin d’ingressar 

separats de la mare s’ingressaran a la sala on es realitzen els PEATc (antiga 

zona d’incubadores). Valorar ingressar-los en incubadora per facilitar 

l’aïllament. 

●  Sempre s’ha de consensuar amb la supervisora de maternoinfantil 

 

Maneig dels nounats  

1. A sala de parts 

- El pediatre que assisteixi al part es col·locarà l’equip de protecció individual 

(EPI), que inclou: bata resistent a líquids, mascareta FFP2, guants i protecció 

ocular. S'utilitzarà un fonendoscopi de la unitat, que es quedarà després a 

l’habitació del nounat. 

- Si es pot garantir un correcte aïllament entre mare-fill, es podria valorar la 

realització del pinçament tardà del cordó i contacte pell amb pell després del 

naixement. Si bé a dia d’avui i davant la falta d’evidència de transmissió 

vertical, seguim recomanant valorar en cada cas els pros i contres. 
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2. A planta de maternitat 

Mare amb sospita de COVID19 pendent de confirmació 

- Si la mare està asimptomàtica o paucisimptomàtica* i el nounat asimptomàtic, 

el nounat romandrà a la mateixa habitació que la seva mare, amb mesures 

d'aïllament de contacte i gotes. La mare ha de realitzar higiene de mans, fer 

servir mascareta facial i tenir el bressol a una distància ≥ 2 metres. Esperar a 

cursar l’aspirat nasofaringi del nadó quan es confirmi que la mare és positiva. 

- En mare en investigació i nounat asimptomàtic: si PCR SARS-CoV-2 materna 

és negativa: no cal estudi nounat, es pot realitzar ingrés conjunt i pot fer 

lactància materna. 

- En mare amb COVID19 confirmat per PCR, sempre caldrà realitzar PCR per 

COVID19 al nounat 

* A efectes d'aquest protocol, considerarem mare paucisimptomàtica quan presenta un 
quadre catarral sense febre i sense dificultat respiratòria. 

 

Mare amb COVID19 confirmat 

a. Nounat asimptomàtic 

●  Ingrés del nounat en habitació individual en aïllament de contacte i 

gotes (pot ser útil la incubadora) 

� Independentment del resultat del nounat, si la mare està 

asimptomàtica o paucisimptomàtica*, amb nounat asimptomàtic, 

aquest podrà romandre a l’habitació amb la seva mare, en règim 

d’aïllament de contacte i gotes (higiene mans, mascareta facial i 

separació del bressol 2 metres de la mare) 

●  Limitació de visites a només el cuidador principal sa, utilitzant EPI 

●  Monitorització de constants 

●  Test SARS-CoV-2 al nounat: 

●  Si test negatiu: suspendre aïllament de contacte i gotes 

●  Si test positiu: mantenir aïllament de contacte i gotes 

b. Nounat simptomàtic 

●  Ingrés del nounat en habitació individual en aïllament de contacte i 

gotes (pot ser útil la incubadora). 
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●  Si el nadó millora i queda asimptomàtic, sense importar el 

resultat de l'ANF, es valorarà trasllat amb la seva mare, sempre 

que aquesta estigui asimptomàtica o paucisimptomàtica*, 

mantenint les mesures de contacte i gotes entre la mare i el 

nadó. Si la mare està simptomàtica, el nadó romandrà al box 

d'aïllament 

●  Limitació de visites a només el cuidador principal sa, utilitzant EPI 

●  Monitorització de constants i tractament igual que altres nounats amb 

mateixa simptomatologia 

●  Test SARS-CoV-2 al nounat: 

●  Si test negatiu (requereix dues PCR negatives separades 24-

48h): suspendre aïllament de contacte i gotes 

 

Criteris d’alta del nounat amb COVID-19  

●  Casos asimptomàtics: quan la mare sigui donada d’alta si el nadó no ha 

desenvolupat símptomes 

o Caldrà realitzar un seguiment telefònic durant les dues següents 

setmanes. Aquesta tasca  estarà a càrreg del pediatre de capçalera 

amb qui s’ha de contactar abans de l’alta hospitalària i que estigui 

consignat  a l’informe d’alta del nadó 

o S’ha d’informar als pares que el seguiment telefònic ho faran des de 

l’ambulatori  

o El resultat de la PCR a COVID19 es donarà de manera telefònica 

●  Casos lleus: absència de febre els 3 dies previs, milloria clínica i PCR negativa 

●  Casos graus: absència de febre els 3 dies previs, milloria clínica i de la 

radiografia pulmonar i dos controls de PCR (via aèria superior i inferior) 

negatius.  

 

Lactància materna  

●  La decisió d’alletament matern és de la mare, després de ser informada pel 

professional sanitari 
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●  Si la mare desitja alletar, en mares positives o en investigació per COVID19 

pauci o asimptomàtiques amb nadó asimptomàtic, en allotjament conjunt amb 

el nadó: alletament amb mesures d’aïllament per contacte i gotes 

●  Mares amb malaltia greu: extracció llet i administració per persona no afecte 

●  No cal pasteuritzar la llet 

●  Prematurs ingressats: utilitzar llet de banc 

 

Algoritme de maneig (segons la Societat Espanyola d e Neonatologia)  

Utilització EPI a nounats  

Dos supòsits: 

1. Professionals que atenen nounats que són casos en investigació, probables o 

confirmats per infecció per SARS-CoV-2 que no tenen suport respiratori i no 

se'ls realitzarà cap procediment que generi aerosols: bata, mascareta FFP2 i 

guants de làtex o nitril. 

2. Professionals que atenen nounats que són casos en investigació, probables o 

confirmats, que porten suport respiratori o als quals se'ls realitzarà un 

procediment que pugui generar aerosols (aspirat nasofaringi, col·locació de 
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sonda gàstrica, intubació endotraqueal, ventilació manual, cànules d'alt flux, 

etc.) o que assisteixen al part: bata resistent a fluids, mascareta d'alta eficàcia 

FFP2 o FFP3, protecció ocular de muntura integral i guants de làtex o nitril. 

 

Altes de la resta de nounats:  

- Es poden donar altres precoces a partir de les 12-18 hores de vida si veieu bé 

als nounats i pares col·laboradors. Cal que hagin realitzat meconi i diüresi.  

- Important gestionar visita per infermeria del CAP a les 24-48 hores de l'alta per 

fer-ne un seguiment clínic i també per a que els hi facin la PDP. Totes les altes 

precoces han de marxar amb aquestes visites gestionades (ho fa la secretària) 

o Hem de subministrar als pares el material per la PDP des de l’hospital: 

paper adsorbent + llanceta) 

o La llevadora de la zona haurà de garantir la realització de la prova 

- Cal informar detalladament als pares dels bàsics de la puericultura neonatal 

igual que dels signes d’alarma i normes de reconsulta 

- Nounats amb factor de risc d'infecció. Poden ser alta precoç a partir de les 24 

hores si estan asimptomàtics i tenen una analítica sanguínia normal realitzada 

a les 24 hores de vida.  

- Nounat amb risc metabòlic, valorar alta a partir de les 24 hores si glucèmies 

controlades i correcte ingesta (sigui LA o LM).  
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AMBULATORI  

Organització general del CAP  

●  Preferiblement visites telefòniques. Valorar cada situació 

●  Intentar separar als infants amb simptomatologia respiratòria de la resta de 

pacients pediàtrics. Si és possible seran atesos en consultes diferents 

●  Procurar que no s’acumulin pacients a la sala d’espera 

●  Cal retirar de les sales d’espera qualsevol joguina o objecte que els nens 

puguin compartir 

●  Tot pacient pediàtric que consulti per símptomes respiratoris caldrà que es posi 

una mascareta quirúrgica, igual que el seu acompanyant adult. Menors d’un 

any no la poden utilitzar: s’hauran de mantenir al seu cotxet i apartat de la resta 

de pacients. 

 

Activitats imprescindibles a seguir realitzant en c as de pediatria  

●  Atenció de situacions d’urgència i emergència  

●  Seguiment de pacients descompensats o que requereixin atenció per les seves 

patologies i situacions vitals 

●  Seguiment de nens fins els 15 mesos coincidint amb les dosis de vacunació  

 

Identificació de cas possible  

●  Cal considerar cas possible a tot pacient amb infecció aguda de les vies 

respiratòries d’inici sobtat (tos, febre, dificultat respiratòria de qualsevol 

gravetat) i sense cap altra etiologia que expliqui plenament el quadre clínic o 

sigui contacte estret d’un cas confirmat. 
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Maneig del pacient  

A la consulta: 

●  En tots els casos, la identificació ha de començar en el primer contacte, on cal 

determinar si el pacient compleix la definició de cas possible. Aquest primer 

contacte pot ser per diferents vies:  

� Visita presencial  

� Contacte telefònic  

●  L’exploració serà la mínima indispensable 

o L’orofaringe només ha de ser explorada si és essencial, i en aquest 

supòsit cal fer-ho amb l’EPI completa 

●  Mesures de protecció per l’exploració dels pacients: 

o Pacients sense símptomes respiratoris: mascareta FFP2 i guants durant 

la consulta.  

o Sospita de COVID-19: mascareta FFP2 + guants + pantalla o 

mascareta quirúrgica 

o Davant tasques que impliquin risc d’esquitxades: afegir a la protecció la 

bata impermeable i protecció ocular o mascareta amb pantalla facial.  

o Durant l’atenció continuada de pacients amb sospita de COVID19 és 

imprescindible canviar-se els guants i rentar-se curosament les mans 

entre pacient i pacient.  

 

Si té criteris d’ingrés hospitalari  

●  Criteris:  

o gravetat clínica 

o formar part del grup de pacients de risc, que contraindica l’assistència 

domiciliaria (veure taula 1).  

●  Si cal derivar a l’hospital és recomanable informar als companys d’urgències de 

la derivació 

●  Poden anar-hi amb cotxe propi si el pacient té bon estat general. En cap cas 

amb transport públic. 
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Si NO té criteris d’ingrés hospitalari  

o Es recomanarà aïllament domiciliari 

o Informar sobre les mesures d’aïllament, normes de reconsulta i actuació 

en cas d’empitjorament de l’estat de salut (s’adjunta full amb 

recomanacions a l’annex 2) 

o Cal assegurar que al domicili no hi hagi convivents vulnerables ni de 

risc (embarassades, majors de 60 anys i malalts crònics). En aquest cas 

s’hauria de valorar una alternativa a l’aïllament domiciliari 

o Codificar a història clínica segons s’especifica el apartat següent 

o Apuntar el pacient a l’agenda COVID19 de l’ambulatori per seguiment 

telefònic actiu durant les primeres 24/48 hores. Confirmar número de 

telèfon al eCAP. (s’adjunta una opció de seguiment telefònic a l’annex 

3). 

� Cal informar a l’administrativa perquè apunti el pacient a 

l’agenda COVID19 de l’ambulatori (al ser pacient pediàtric i la 

llista ser d’adults el programa no ens ho deixa fer a nosaltres 

però sí a les administratives) 

� El seguiment telefònic el realitzarà la persona encarregada de 

l’agenda COVID19 de cada ambulatori. Si hi hagués 
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empitjorament clínics o dubtes ens l’apuntarien a la nostra 

agenda 

o Els progenitors seran considerats contactes estrets d'un cas possible 

� Anotar les seves dades i passar-ho als metges de família per 

realitzar seguiment telefònic 

� Hauran de realitzar aïllament 

� Aquests progenitors tenen dret a IT (ho realitzaran metges de 

família) sota la codificació diagnòstica Z20.828 – (Contacte i 

exposició (sospitada) a altres malalties contagioses víriques) 

� Han de controlar-se la temperatura c/12h i, si símptomes, 

contactar amb CAP o 061. 

 

Codificació recomanada e-CAP  

●  B34.2 - Infecció per coronavirus, de localització no especificada (sospitada o 

confirmada)  

●  Z20.828 - Contacte i exposició (sospitada) a altres malalties contagioses 

víriques.  

 

Lactància materna  

●  Mares afectes o amb sospita, aïllades a domicili: 

o seguir alletant extremant mesures aïllament (higiene de mans i 

mascareta facial) 

o extracció de la llet extremant mesures aïllament (higiene de mans i 

mascareta facial) i administració de la llet al nounat per un cuidador sa 

●  La decisió de continuar o no la lactància materna és de la mare, després de ser 

informada pel professional sanitari 
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Condicions de l’aïllament a pediatria  
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ANNEX:  

 

Adreces de contacte: 

 

●  Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a 

Girona 

Plaça Pompeu Fabra, 1 (edifici de la Generalitat) 17002 Girona  

Telèfon 872 975 666 / 872 975 565  

epidemiologia.girona@gencat.cat 

 

●  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. 

 

 

 


