27 de febrer

26 de març

Informe de situació dels protocols d’actuació
del nou coronavirus
Les organitzacions amb protocols sense canvis a data de 26 de març del 2020 (15h) són:
-

Ministerio de Sanidad (última actualització: 25 de març del 2020)

El Departament de Salut amb data 23 i 24 de març del 2020 publica protocols per neteja i
desinfecció d’espais i instal·lacions de concurrència pública i d’establiments i locals d
concurrència humana:
-

Per a la neteja es poden utilitzar tensioactius habituals.

-

Per la desinfecció s’han d’utilitzar productes amb activitat viricida, lleixius amb
concentració d’hipoclorit de sodi del 0,5% durant un minut o del 0,1% durant 5 minuts.

-

Indica zones i punts on s’ha d’intensificar la neteja en establiments.

La OMS amb data 25 de març del 2020 publica una guia operativa per mantenir els serveis
sanitaris essencials:
-

Proporciona una orientació sobre el conjunt d’accions específiques i immediates
(accions clau) que els països han de considerar a nivell nacional, regional i local per
poder reorganitzar i mantenir l’accés als serveis de salut essencials.

-

Objectius:
o

Establir mecanismes simplificats de governança i de coordinació per
complementar els protocols d’actuació.

o

Identificar els serveis essencials en funció del context.

o

Optimitzar la configuració de prestació de serveis i programes.

o

Establir un flux efectiu de pacients (screening, triatge, derivació) a tots els
nivells.

o

Redistribuir ràpidament els treballadors sanitaris, incloent reassignació i
realització de tasques compartides.

o

Identificar mecanismes per mantenir la disponibilitat de medicació, equipament
i material essencial.

El eCDC amb data 26 de març del 2020 publica guia per la desinfecció en ambients sanitaris i
no sanitaris potencialment contaminats:
-

En general, s’ha demostrat que els desinfectant amb base d’alcohol redueixen

significativament la capacitat d’infecció del COVID-19 en concentracions entre el 7080% amb un minut d’exposició.
-

Els productes biocides amb activitat viricida són eficaços contra el COVID-19. També
els productes desinfectants per a les mans i la pell.

-

Neteja post maneig d’un cas probable o sospitós:
o

Ventilació: quan s’han utilitzat procediments que han generat aerosols, la
ventilació ha de ser d’entre 1-3 hores, si no són habitacions amb pressió
negativa, abans de la neteja. On no es pugui obrir finestres i tinguin sistemes
de ventilació de circuit tancat, s’han d’utilitzar filtres HEPA.

o

Netejar amb detergent neutre i desinfectar amb productes amb capacitat
viricida. Per la desinfecció es pot utilitzar hipoclorit de sodi al 0,05% o etanol al
70% mínim.

o

En els banys s’han d’evitar els productes de spray i desinfectar amb productes
amb capacitat viricida o hipoclorit de sodi al 0,1%

o

Els teixits s’han de rentar a 90ºC amb detergent habitual. Sinó es pot utilitzar
un cicle d’aigua calenta pel tipus de teixit, s’ha d’afegir lleixiu o altres productes
de descontaminació.

-

Els estris de neteja utilitzats es poden reutilitzar si es netegen amb solucions
desinfectants efectives contra virus o hipoclorit de sodi al 0,1%.

-

Es recomanable utilitzar diferents estris de neteja per les diferents àrees. Es
començarà per les àrees més netes.

-

Les persones encarregades de la neteja han de portar EPI composat per mascareta
quirúrgica, guants i bata de màniga llarga impermeable.

-

En establiments on s’atengui a públic, les superfícies que mes es toquen s’han de
netejar diàriament, mínim, amb detergent neutre. L’EPI en aquests casos està
composat de guants i uniforme).

El CDC amb data 25 de març del 2020 actualitza la guia sobre recollida i enviament de mostres
post-mortem de persones mortes per COVID-19 sospitós o confirmat:
-

Les mostres recomanades del tracte respiratori superior es limiten a les mostres
nasofaríngies.

-

Recomanacions de quan s’ha de considerar la recollida i enviament de mostres de
morts per COVID-19 sospitosos o confirmats.

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

