27 de febrer

24 de març

Informe de situació dels protocols d’actuació
del nou coronavirus
Les organitzacions amb protocols sense canvis a data de 24 de març del 2020 (15h) són:
-

Departament de Salut (última actualització: 20 de març del 2020)

-

OMS (última actualització: 20 de març del 2020)

-

eCDC (última actualització: 23 de març del 2020)

El Ministerio amb data 24 de març del 2020 publica actualització de protocol de maneig de
residències i sociosanitaris:
-

Els centres han de disposar de plans de contingència: anàlisis d’infraestructures,
característiques dels resident, RRHH, EPI disponibles i estimació de necessitats, plan
de continuïtat davant possibles baixes.

-

Considerar fer test a residents i treballadors dels centres amb clínica d’IR
independentment de criteris de gravetat.

-

Si apareix un cas, designar un àrea per diferenciar els residents infectats.

-

Suspendre totes les visites i les sortides.

-

Clausurar las zones comuns excepte per deambulacions inevitables.

-

Implementar programes intensificats de neteja en el centre.

-

Higiene de mans entre residents i després de contacte amb superfícies o equips
potencialment contaminats. I, higiene de mans abans de col·locació d’EPI i després.

-

Si el centre ho permet és preferible l’aïllament vertical o per plantes.

-

S’haurà d’atendre especialment al manteniment en la zona d’aïllament que li
correspongui a aquelles persones deambulant, de manera que puguin deambular
sense que pugui sortir de la zona d’aïllament.

-

Per a realitzar la PCR, el centre s’ha de posar en contacte amb el centre d’AP de
referència.

-

Inclou la gestió de residus

El CDC amb data 23 de març del 2020 publica guia pel maneig del coronavirus en
correccionals i centres penitenciaris:
-

-

-

Preparació:
o

Formar a tothom sobre els símptomes del COVID-19, com respondre si algú
els desenvolupa i mesures d’higiene de mans i respiratòria.

o

Desenvolupar plans de contingència: estratègies de distància social, aïllament
de malalts, mesures sobre el personal (teletreball, grups vulnerables a casa...),
stock suficient de subministraments d’higiene, de neteja, d’EPI i de material
mèdic, etc.

o

Coordinar-se amb salut pública i altres correccionals o centres penitenciaris.

Prevenció:
o

Restringir el trasllat de persones cap a altres jurisdiccions a menys que sigui
necessari per la realització d’avaluació mèdica, l’aïllament mèdic, la
quarantena, l’atenció clínica o per evitar aglomeracions.

o

Implementar alternatives legals a compareixences davant dels tribunals en cas
que sigui possible.

o

Tot i que no s’hagi donat encara cap cas al centre de COVID-19, implementar
les mesures de neteja i desinfecció corresponents.

o

Reforçar les pràctiques d’higiene i proporcionar i reposar contínuament els
subministraments d’higiene a tota la instal·lació.

o

Realitzar control de temperatura per a totes els presos que entren nous, als
treballadors, a les visites i als voluntaris.

o

Implementar estratègies de distància social per augmentar la distància física.

o

Si és possible, limitar les visites. Sinó, promoure les visites sense contacte.

Maneig de casos:
o

Aïllar als individus que presentin símptomes, posar en quarantena els
contactes estrets dels individus amb símptomes i seguir els protocols
d’aïllament domiciliari.

o

Seguir protocols de neteja i desinfecció, de maneig de pacients en centres
sanitaris, de EPI recomanat, etc.

o

Suspendre tots els trasllats a menys que sigui necessari per la realització
d’avaluació mèdica, l’aïllament mèdic, la quarantena, l’atenció clínica o per
evitar aglomeracions.

o

Posar en quarantena de 14 dies totes les persones que entrin noves al centre.

o

Controlar temperatura i símptomes a tothom.

Tota la informació:
Canal Salut: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
Material divulgatiu: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/materialdivulgatiu/
Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció per la SARS-CoV-2:
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publica/alertes_salut
_publica/Nou-coronavirus-2019-nCoV/Procediment-actuacio-nCoV.pdf
Algoritme d'actuació inicial davant de sospita del SARS-CoV-2:
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publica/alertes_salut
_publica/Nou-coronavirus-2019-nCoV/algoritme-2019-nCoV.pdf

