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1. Objectius 

L’objectiu d’aquest procediment és definir les accions a realitzar pels professionals del SEM 
davant una demanda d’afectat amb símptomes i/o signes compatibles amb alguna malaltia 
transmissible emergent d’alt risc. 

 

2. Abast o Àmbit d’aplicació 

 

CECOS: Sala Hospitalet, Sala Barcelona i Sala Reus. Unitats territorials i Unitat d’Intervenció i 
Suport (UIS). 

 

3. Definicions/Observacions 

Cas en investigació: pacient que compleix almenys 1 criteri clínic  1 criteri epidemiològic.  

Cas confirmat: cas confirmat per laboratori.  
 

Cas descartat: cas en el qual es descarta la causa d’infecció per l’agent en estudi d’acord amb el 
judici clínic, investigació epidemiològica o perquè es confirma un altre agent infecciós que explica 
el cas. 

 

4. Documentació de referència 

En general serà la de referència publicada en la web de l’Agencia de Salut Pública de Catalunya 
ASPCAT i complementada si cal per a  la informació publicada pel Ministerio de Sanidad. 

 

5. Responsabilitats 

Execució 
Gestió de demanda. 
Consultoria Sanitària (metges i infermers consultors) de les sales operatives de 
L’Hospitalet i de Reus. 
Gestió de recursos. 

 

Supervisió 
Cap de Guàrdia/Cap de Torn. 
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6. Descripció de les activitats 

6.1 Gestor de demanda 

Davant qualsevol alerta amb el motiu de demanda ide ntificat per cada malaltia 
(majoritàriament serà febre) el gestor de demanda ha d’iniciar la classificació de l’incident 
segons la localització de l’afectat com  Malaltia Domicili o Malaltia lloc públic, si l’afectat presenta 
la condició identificada com a guia (febre....)  

Malaltia Domicili. 

El gestor de demanda ha de seleccionar la pestanya Febre,  

Apareixen unes preguntes encadenades relacionades amb la possibilitat de viatge en l’espai 
temporal predeterminat, a  alguna de les zones afectades per la malaltia en investigació. 

Si la resposta és NO:  ha de seguir l’interrogatori habitual dins de l’etiqueta febre. 

Si la resposta és SI o existeix un dubte tant en l’origen com en el temps: ha de transferir  la 
trucada a consulta prioritat 3 (Infermeria consultora Sala Hospitalet). Aquesta consulta no es pot 
demorar, per tant, si Infermeria està ocupada, no es deixarà mai en cua, sent el Coordinador de 
demanda qui alertarà a Infermeria que hi ha aquesta consulta pendent. Si l’incident entra la Sala 
de Reus, s’ha de transferir a Infermeria consultora de L’Hospitalet. Si Infermeria està ocupada 
serà el Coordinador de demanda de Reus qui alertarà al Coordinador de demanda de 
L’Hospitalet, que ha d’avisar a Infermeria que hi ha aquesta consulta pendent. 

Malaltia lloc públic. 

El gestor de demanda ha de seleccionar l’etiqueta “Febre”. És obligatori que sols seleccioni 
aquesta etiqueta (no pot seleccionar altres etiquetes de la pantalla). 

Apareixen unes preguntes encadenades relacionades amb la possibilitat de viatge en l’espai 
temporal predeterminat, a  alguna de les zones afectades per la malaltia en investigació. 

Si la resposta és NO:  ha de seguir l’interrogatori habitual dins de l’etiqueta febre. 

Si la resposta és SI o existeix un dubte tant en l’origen com en el temps: ha de transferir  la 
trucada a consulta prioritat 3 (Infermeria consultora Sala Hospitalet). Aquesta consulta no es pot 
demorar, per tant, si Infermeria està ocupada, no es deixarà mai en cua, sent el Coordinador de 
demanda qui alertarà a Infermeria que hi ha aquesta consulta pendent. Si l’incident entra la Sala 
de Reus, s’ha de transferir a Infermeria consultora de L’Hospitalet. Si Infermeria està ocupada 
serà el Coordinador de demanda de Reus qui alertarà al Coordinador de demanda de 
L’Hospitalet, que ha d’avisar a Infermeria que hi ha aquesta consulta pendent. 
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6.2 Infermer consultor Sala Hospitalet 

A l’infermer consultor li pot arribar la consulta derivada des de  6 vies d’entrada diferents: 

6.2.1 Consulta derivada des de gestió de demanda. 
 

− Codificada amb el número de Campanya assignat a cad a patologia  que recull les 
consultes de caràcter informatiu. Se seguirà el protocol vigent. Qualsevol consulta que 
arribi a infermeria des de demanda, tant sigui sanitària com informativa, serà codificada 
amb el codi pertinent per cada patologia. 

 
− Codificada com a malaltia domicili o Malaltia lloc Públic , consulta sanitària, la 

infermera realitzarà a l’afectat el qüestionari breu corresponent (Indicat en l’annex propi 
de cada malaltia) 
 
 
a) En cas de qüestionari negatiu, resoldrà la demanda, amb o sense assignació de 

recursos segons gestió habitual. 
 

b) En cas de qüestionari positiu, donarem a l’afectat consells simptomàtics adients i 
informarem que després de realitzar una consulta especialitzada li trucarem de 
seguida. S’anotarà el codi pertinent per cada patologia. Infermeria contactarà amb 
Salut Pública que definirà actuació i si  cal, s’establirà una trucada a 3 entre pacient, 
Salut Pública i SEM. Prèviament comunicarem a l’afectat que el posarem en contacte 
per telèfon amb Salut Pública. En cas de necessitat es farà conferència a 4, incloent-
hi el servei de traducció (annex operatiu 2) 

S’avisarà al Cap de Guàrdia, perquè aquest prealerti al comanament operatiu o al Comanament 
UIS de guàrdia que surti en planilles segons sigui el procediment de transport establert per cada 
patologia. El Cap de guàrdia alertarà així mateix al  Cap de Sala de L’Hospitalet i si l’alerta és en 
l’àrea de gestió de la Sala de Barcelona o Reus, aquest alertarà al Cap de sala corresponent i 
als comandaments que es determini. 

 Salut Pública informarà a SEM si és cas en investigació o descartat.  

 Si és cas en investigació, s’informarà el Cap de Guàrdia, i s’activarà el procediment d’atenció de 
trasllats de pacients afectats adient per la patologia de què es tracti i que trobarem en els 
annexos de cada una d’aquestes patologies. 

Seguidament, la infermera contactarà amb el pacient i li informarà que una ambulància anirà a 
buscar-lo per traslladar-lo a l’Hospital Clínic (hospital referent per aquestes malalties) o a 
l’hospital que Salut Pública ens indiqui. 

Si el cas es descarta resoldrà la demanda, amb o sense assignació de recursos, de forma 
ordinària. 

Sempre s’omplirà la fitxa del SUVEC pertinent, tot i que no s’enviarà si no és en horari   SUVEC. 
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6.2.2 Consulta derivada del metge consultor tant de la Sala Hospitalet com de la Sala Reus 
 

En el cas que el metge consultor detecti un cas sospitós, tal com s’especifica en l’apartat 6.3, 
informarà la infermera del número d’incident, aquesta contactarà amb Salut Pública, establint 
una trucada a 3 entre pacient, Salut Pública i SEM si és necessari. Anotarà el codi pertinent per 
cada patologia. És a dir, aplicarà el mateix procediment abans indicat en el punt 6.2.1 

Si és de la sala de Reus i Infermeria està ocupada, avisarà al Coordinador de demanda de Reus 
que alertarà al Coordinador de demanda de L’Hospitalet que avisarà a Infermeria de que hi ha la 
consulta pendent. 

Una vegada fet l’interrogatori pertinent es finalitzarà la trucada del pacient informant-li que el 
tornarem a trucar. 

S’avisarà al Cap de Guàrdia, perquè aquest prealerti al comanament operatiu o al Comanament 
UIS de guàrdia que surti en planilles (segons sigui el procediment de transport establert per cada 
patologia).  Cap de guàrdia alertarà així mateix al  Cap de Sala de L’Hospitalet i si l’alerta es en 
l’àrea de gestió de la Sala de Barcelona o Reus, aquest alertarà al Cap de sala corresponent i 
als comanaments que es determini. 

Salut Pública informarà a SEM si és cas en investigació o descartat. 

Si és un cas en investigació, s’informarà el Cap de Guàrdia, i s’activarà el procediment d’atenció 
de trasllats de pacients afectats adient per la patologia de què es tracti i que trobarem en els 
annexos específics de cada una d’aquestes patologies. 

Seguidament, la infermera contactarà amb el pacient i li informarà que una ambulància anirà a 
buscar-lo per traslladar-lo a l’Hospital Clínic (hospital de referència per aquestes malalties) o a 
l’hospital que Salut Pública ens indiqui. 

 

Si no és cas en investigació, resoldrà la demanda, amb o sense assignació de recursos, segons 
operativa habitual. 

Sempre s’omplirà la fitxa del SUVEC pertinent, tot i que no s’enviarà si no és en horari SUVEC. 

 
 

6.2.3 Consulta derivada des de Coordinador Tècnic / Infermer Consultor de les Sales 
Hospitalet, Barcelona o Reus, per detecció del cas per una unitat o pel gestor d’ACD 
a petició d’un metge d’atenció continuada. 

 

Coordinador Tècnic/Infermer consultor i gestor d’ACD  farà les accions següents: 
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a) Demanarà a la unitat un número de telèfon del pacient (fix o mòbil) i informarà a la 
unitat que la infermera consultora contactarà tot seguit amb ells i amb el pacient per 
realitzar qüestionari. La unitat restarà a lloc. 
 

b) El gestor d’ACD demanarà un número de telèfon del pacient i el telèfon de contacte 
del metge d’ACD, informant el metge que la infermera consultora contactarà tot 
seguit amb ells. Metge restarà a lloc o a l’espera d’informació del cas si encara no ha 
anat al domicili. 
 

c) Informarà a infermeria consultora de la Sala de l’Hospitalet del cas indicant-li el 
número d’incident i el telèfon de la unitat i del pacient. La consulta no es pot demorar 
i per tant, si les infermeres estan ocupades contactaran personalment amb elles 
utilitzant la via de comunicació entre coordinadors de demanda de les diferents 
sales. 

 
d) La infermera establirà una trucada a tres (annex operaitu 2) amb el pacient i la unitat 

o amb el pacient i el metge d’ACD, si aquest està al domicili,  i passarà el qüestionari 
al pacient, tot codificant l’incident amb el codi pertinent per cada patologia. 

 
e) Si el qüestionari és negatiu, informarà al pacient i a la unitat o al metge d’ACD  que 

es farà l’assistència que procedeixi, així com haurà d’informar al CT/Infermer 
consultor o al gestor d’ACD que li hagi traspassat la trucada. 

 
f) Si el qüestionari és positiu, finalitzarà la trucada amb el pacient i la  unitat o el metge 

informant que desprès de realitzar una consulta especialitzada, el trucarem en breu 
per procedir a contactar amb Salut Pública. La unitat restarà a lloc. 

 
g) S’avisarà al Cap de Guàrdia, perquè aquest prealerti al comandament operatiu o al 

Comanament UIS de guàrdia que surti en planilles (segons sigui el procediment de 
transport establert per cada patologia). El Cap de guàrdia alertarà així mateix el  Cap 
de Sala de L’Hospitalet i si l’alerta es en l’àrea de gestió de la Sala de Barcelona o 
Reus, aquest alertarà al Cap de sala corresponent i als comanaments que es 
determini. 
 

h) Salut Pública informarà a SEM si és cas en investigació o descartat. 
 

i) Si és cas en investigació, s’informarà al Cap de Guàrdia, i s’activarà el procediment 
d’atenció de trasllats de pacients afectats addient per la patologia de que es tracti i 
que trobarem en els annexos específics de cada una d’aquestes patologies. 
 

j) Seguidament, la infermera contactarà amb el pacient i i la unitat o el metge d’ACD 
informant que  caldrà traslladar-lo  a l’Hospital Clínic (hospital de referència per 
aquestes malalties) o a l’hospital que Salut Pública ens indiqui, seguint l’operativa de 
trasllat adient (la mateixa unitat, o altre de diferent en el cas què la unitat sigui 
l’alertant, o activant la unitat pertinent en el cas del metge d’ACD) segons els 
protocols operatius exitents. 
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k) Si el cas es descarta, la infermera tornarà a fer una trucada a tres i informarà al 

pacient que els companys o el metge d’ACD que estan amb ell procediran a realitzar 
l’assistència pertinent. Caldrà que informi al CT/Infermer consultor o al gestor d’ACD 
que li hagi traspassat la trucada. 

 
 

Sempre s’omplirà la fitxa del SUVEC pertinent, tot i que no s’enviarà si no és en horari SUVEC. 

 

6.2.4 Consulta derivada des de la taul d’interhospitalari i/o del pediatra consultor. 

 Es pot produir el cas que els professional de la taula d’interhospitalari, o el pediatre consultor, 
rebin una trucada d’un centre hospitalari informant del següent: 

a) Que tenen un pacient que pot tenir criteris d’alguna de les patologies subjecte del 
document i que encara no han contactat amb Salut Pública . 

b) Que tenen un pacient del qual informen que Salut Pública ha indicat trasllat a centre de 
referència. 

L’actuació a seguir serà sempre passar la trucada a les infermeres consultores que en el cas: 

a) Desenvoluparan les accions pertinents passant qüestionari per determinar si compleix 
criteris i si és així informaran a Salut Pública i executaran les accions ja comentades en 
apartats anteriors. 

b) Confirmaran amb salut pública si és així, que no s’hagi alertat prèviament al cap de 
guàrdia, i actuaran en conseqüència a la informació rebuda. 

 En tots els casos, infermeria consultora retornarà informació al professional de l’hospital i als 
professionals de la taula d’interhopitalari. 

 
6.2.5 Alerta que entra per telèfon del SUVEC 

 
En qualsevol alerta per alguna de les patologies objecte d’aquest procediment,  el Gestor 
de demanda classificarà aquest incident com a informació breu i alertarà  a la infermera 
passant-li la veu, aquesta  obrirà l’incident i el gestiona seguint els punts a o b. 
 
a) Trucada que entra pel telèfon del SUVEC en horari “laboral”, sigui quin sigui el motiu, 

infermeria derivarà a la Unitat territorial pertinet, indicant el número al que han de 
trucar o simplement es donarà informació.  
Obrirà incident, anirà a la pantalla Atenció no presencial, clicarà l’etiqueta SUVEC que 
hi ha en Consulta sanitaria i generarà una consulta que codificarà amb el codi 
pertinent a cada patologia. Anotarà al camp A les accions realitzades. No cal obrir 
fitxa del SUVEC. 
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c) Trucada que entra pel telèfon del SUVEC en horari d’atenció del SEM, infermeria 
obrirà incident, anirà a la pantalla Atenció no presencial, clicarà l’etiqueta SUVEC que 
hi ha en Consulta sanitaria i generarà una consulta que codificarà amb el codi 
pertinent per cada patologia. Anotarà al camp A les accions realitzades. Caldrà 
mantenir-se a l’escolta o fer seguiment del cas. 
 

S’avisarà al Cap de Guàrdia, perquè aquest prealerti al comanament operatiu o al Comanament 
UIS de guàrdia que surti en planilles (segons sigui el procediment de transport establert per cada 
patologia).  El Cap de guàrdia alertarà així mateix el Cap de Sala de L’Hospitalet i si l’alerta es en 
l’àrea de gestió de la Sala de Barcelona o Reus, aquest alertarà al Cap de sala corresponent i 
als comanaments que es determini. 

 

NOTA: Sempre que truqui un centre sanitari per qualsevol dubte es farà trucada al SUVEC I 
s’omplicarà la fitxa corresponent.   

 
6.2.6 Consulta que entra per correu electronic en relació amb aquestes malalties 

En  aquests casos, infermeria obrirà un incident, anirà a la pantalla Atenció no presencial, clicarà 
l’etiqueta SUVEC de la Consulta sanitària i generarà una consulta que codificarà amb el codi 
pertinent per cada patologia. Anotarà al camp A les accions realitzades. 

6.3 Metge consultor 
Davant qualsevol consulta amb símptomes compatibles amb alguna malaltia transmissible 
emergent d’alt risc, caldrà descartar els criteris epidemiològics pertinents a cada cas (veure 
annexos de cada malaltia). En cas negatiu, realitzarà l’anamnesi i resoldrà la demanda, amb 
o sense assignació de recursos, seguint la gestió habitual. 

a) En cas afirmatiu, realitzarà a l’afectat el qüestionari breu pertinent a cada cas (annex fitxa 
de la malaltia) i codificarà amb el codi pertinent. 

b.1)  En cas de qüestionari negatiu, resoldrà la demanda, amb o sense assignació de 
recursos, de forma ordinària. 

b.2)  En cas de qüestionari positiu, es donarà a l’afectat consells simptomàtics adients i 
informarà que desprès de realitzar una consulta especialitzada el trucarem en breu.  

El metge deixarà l’incident i la consulta oberta i informarà a Infermeria consultora per tal de 
realitzar la gestió amb Salut Pública. Aquesta informació no es pot demorar, per tant no es 
deixarà mai en cua. En cas que les posicions d’infermeria estiguin totes ocupades, el metge 
informarà a infermeria de la trucada pendent d’estudi. 

Si és la consultoria de Reus la que detecta el cas, i no pot contactar amb infermeria de la sala de 
l’Hospitalet, utilitzarà la via de comunicació entre coordinadors de demanda.  
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S’avisarà al Cap de Guàrdia, perquè aquest prealerti al comandament operatiu o al 
Comandament UIS de guàrdia que surti a planilles (segons sigui el procediment de transport 
establert per cada patologia).  El Cap de guàrdia alertarà així mateix el  Cap de Sala de 
L’Hospitalet i si l’alerta es en l’àrea de gestió de la Sala de Barcelona o Reus, aquest alertarà al 
Cap de sala corresponent i als comanaments que es determini. 

A continuació se seguirà el punt descrit a l’apartat 6.2.2 d’aquest procediment. 

b) Si es tracta d’una alerta per emergència amb unitats de camí, i la detecció del possible 
cas la fa el metge consultor, es prealertarà a les unitats esmentades, mitjançant el 
coordinador tècnic/infermer consultor, informant de cas sospitós. En aquest moment es 
comunica a la unitat les instruccions pertinents segons la patologia de que es tracti 
(annex fitxa malalties).  
 

7. Registres associats 

 

Fitxes SUVEC 

 

8. Annexos 

 

a) Hi han 2 annexos operatius generals: 
 

1- Llistat unitats territorials de i servei d’urgències (SUVEC) de vigilància epidemiològica de 
Catalunya 

2- Procediment per establir conferència a 3 i 4 
 
 

b) Hi hauran annexos de patologies amb fitxes específiques per cada una d’elles. 
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ANNEX 1  OPERATIU. 

SERVEIS DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA I 
RESPOSTA A EMERGÈNCIES DE SALUT PÚBLICA 
TERRITORIALS i SERVEI D’URGÈNCIES DE VIGILÀNCIA EPI DEMIOLÒGICA DE 
CATALUNYA (SUVEC) 
 
 
Sub-direcció general de Vigilància i Resposta a Eme rgències de Salut Pública 
Edifici Salvany. Roc Boronat 81-95 (08005 Barcelona ) 
Telèfon: 93 551 3693 / 93 551 3674 
 
Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Em ergències de Salut Pública al 
Barcelonès Nord i Maresme 
C. Roc Boronat, 81-95 (Edifici Salvany) 
08005 Barcelona 
Telèfon 935 513 900 (centraleta) A/e uve.bnm@gencat.cat 
 
Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Em ergències de Salut Pública a 
Barcelona Sud 
C. Feixa Llarga, s/n – 3a planta Antiga Escola d’Infermeria, 3a pl. 
(Hospital Universitari de Bellvitge) 
08907 L’Hospitalet de Llobregat 
Telèfon 932 607 500 (centraleta) A/e bacelonasud@gencat.cat (brots, MDI) 
 
Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Em ergències de Salut Pública al 
Vallès Occidental i Vallès Oriental 
Ctra. Vallvidrera, 38 
08173 Sant Cugat del Vallès 
Telèfon 936 246 432 
A/e epi.valles@gencat.cat 
 
Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Em ergències de Salut Pública a la 
Catalunya Central 
C. Muralla del Carme, 7, 5a pl. 
08241 Manresa 
Telèfon 938 753 381 (centraleta) 
A/e uvercc@gencat.cat 
 
Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Em ergències de Salut Pública a 
Girona 
Plaça Pompeu Fabra, 1 (Edifici de la Generalitat) 
17002 Girona 
Telèfon 872 975 666 (centraleta) 
A/e epidemiologia.girona@gencat.cat 
Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus (2019-nCoV) 
13 de 24 
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Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Em ergències de Salut Pública a 
Lleida i Alt Pirineu i Aran 
C. Alcalde Rovira Roure, 2 
25006 Lleida 
Telèfon 973 701 600 (centraleta) 
A/e epidemiologia.lleida@gencat.cat 
 
Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Em ergències de Salut Pública al 
Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre 
Av. Maria Cristina, 54 
43002 Tarragona 
Telèfon 977 22 41 51 (centraleta) 
A/e epidemiologia.tarragona@gencat.cat 

 
Unitat de Vigilància Epidemiològica de la Regió San itària Terres de l’Ebre 
Plaça Gerard Vergés,1 
43500 Tortosa 
Telèfon 977 495512 
A/e epidemiologia.ebre@gencat.cat 
 
Agència de Salut Pública de Barcelona 
(Barcelona ciutat) Servei d'Epidemiologia Pl. Lesseps, 1 08023 Barcelona Telèfon 932 
384 545 (centraleta) A/e mdo@aspb.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). 
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ANNEX 2 OPERATIU. ESTABLIMENT TRUCADES A TRES I/O A  QUATRE 

Cas 1: Infermera consultora requereix servei de tra ducció:  

1. Infermera consultora de la Sala de l’Hospitalet està atenent a un pacient amb qui té una 
dificultat idiomàtica i requereix un servei de traducció. 
 

2. Sense penjar al pacient, li informarà que anem a contactar amb un traductor i que per 
favor no pengi malgrat els diferents tons que pugui sentir. 
 

3. La Infermera premerà el botó “Conference”   del telèfon. 
Marcarà l’extensió 38070 (és el VDN de traducció que atenen els operadors de segon 
nivell)  
Quan tingui a l’operador en línia i l’informi de la necessitat de servei de traducció, li 
indicarà  l’idioma que necessita. 
Tornarà a prémer el botó “Conference”. 
 

4. L’operador de segon nivell farà una nova “Conference” amb el traductor. 
Quan el tingui en línia confirmarà que pacient, infermera i traductor s’escolten i poden 
començar la traducció. 
 

5. Quan la infermera hagi finalitzat la consulta, indicarà al traductor com ha d’acomiadar al 
pacient, i penjarà la trucada. A la vegada l’operador de segon nivell finalitzarà la trucada 
amb el traductor. 

 

Cas 2:  Recurs assistencial que està atenent un pac ient amb sospita, contacta amb 
coordinador tècnic / infermer consultor de qualsevo l de les tres sales:  

1. Quan la unitat contacti amb el  CT/Infermer consultor de qualsevol de les tres sales, 
aquest li demanarà a la unitat un telèfon (fix o mòbil) del pacient per tal que el pacient 
pugui parlar amb nosaltres. Indicarà a la unitat que tot seguit li trucarà la infermeria de la 
Sala de L’Hospitalet. 
 

2. El CT /Infermer consultor trucarà a infermeria de la sala de l’Hospitalet, marcant qualsevol 
de les següents extensions (Ext.22615-22614-22604-22606-22610-22706-22711) 
contactant personalment amb elles a la Sala Hospitalet si estan ocupades, o des de Reus 
o Barcelona mitjançant els coordinadors de demanda.  Informarà a la infermera del 
número d’incident del cas i dels números de telèfon de la unitat i del pacient, finalitzant la 
seva intervenció en aquest moment fins resolució del cas. 
 

3. La infermera trucarà a la unitat i quan la tingui en línia, indicarà que no pengi i premerà 
“Conference” .  

Tornarà a prémer “Conference” i trucarà al pacient, quan el tingui en línia li indicarà que 
no pengi. 
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Tornarà a prémer “Conference” iniciant seguidament les preguntes del qüestionari al 
pacient. 

4. Finalitzada la conversa, si el qüestionari és negatiu, la infermera informarà al pacient de 
que els companys se’n faran càrrec d’ell per continuar el procediment habitual. La unitat 
que ha estat en línia sabrà que no és un cas sospitós i procedirà de la forma habitual. La 
infermera informarà al CT /Infermer consultor corresponent amb trucada individual. 
 

5. Si el qüestionari és positiu, la infermera informarà al pacient seguint el procediment 
establert, i per tant, la unitat sabrà que ha de restar en 3.20 a l’espera de la resolució de 
Salut Pública, a menys de que es tracti d’un cas greu en que procedirà segons està 
indicat en el procediment per aquests casos.  
 

6. Infermeria trucarà al SUVEC, i quan ja el tingui en línia, informarà que no ha de penjar i  
premerà el botó “Conference”  

Tornarà a prémer el botó “Conference”  i marcarà  el número de la unitat, i quan ja el 
tingui en línia, premerà de nou el botó “Conference”.  

Finalment, tornarà a prémer “Conference” i marcarà el número del pacient i quan el tingui 
en línia, tornarà a prémer “Conference”.  

En aquell moment la infermera indicarà al pacient que parlarà amb un especialista i  
l’epidemiòleg podrà iniciar la consulta amb el pacient, restant a l’escola la unitat i 
infermeria. 

7. Finalitzada la conversa, infermeria acomiadarà al pacient indicant que el trucarem tot 
seguit i que pengi el telèfon. Quan el pacient ja no estigui en línia SUVEC informarà si es 
tracta de cas en investigació o descartat i s’actuarà segons procediment. Caldrà que 
informi  al CT/ Infermer consultor i a la unitat de la resolució del SUVEC (les d’extensions 
del  CT/Infermer consultor són: (Reus 175003, Barcelona 22787 o Hospitalet 22602-
22722) 

 

Cas 3:  Recurs assistencial que està atenent un pac ient amb sospita i amb qui existeix 
dificultat idiomàtica, contacta amb coordinador tèc nic / infermer consultor de 
qualsevol de les tres sales:  

1. Coordinador Tècnic/Infermer consultor, haurà d’informar a infermeria del número 
d’incident, el número de telèfon de la unitat i del pacient, marcant qualsevol de les 
següents extensions: (Ext.22615-22614-22604-22606-22610-22706-22711), de l’idioma a 
traduir, que haurà identificat la unitat. 
 

2. Infermeria demanarà a operador de demanda de segon nivell el telèfon del traductor de 
l’idioma necessari. 
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3. Trucarà al traductor i realitzarà “Conference”  de la mateixa manera  que en el 

cas 1. Serà doncs una trucada a 4: infermera, traductor, unitat i pacient. 
 

4. Si s’ha de contactar amb el SUVEC la infermeria demanarà a la unitat que pengi, ja que 
no és viable una trucada a 5 (caldrà que s’informi a la unitat d’aquest fet) i establirà 
trucada amb SUVEC amb el procediment descrit anteriorment amb la trucada a 4: 
infermera, traductor, pacient i SUVEC. 
 

5. Segons la informació facilitada pel SUVEC s’actuarà seguint el procediment ja establert.  
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ANNEX 1 DE PATOLOGIES 

NOUCORONAVIRUS   2019-nCoV  

Antecedents    

El 31 de desembre de 2019, la Comissió Municipal de Salut i Sanitat de Wuhan (província 

de Hubei, Xina) va informar sobre un agrupament de 27 casos de pneumònia d’etiologia 

desconeguda amb inici de símptomes el 8 de desembre, incloent 7 casos greus, amb una 

exposició comú en un mercat majorista de marisc, peix i animals vius a la ciutat de Wuhan, 

sense identificar la font del brot. El mercat va ser tancat el dia 1 de gener de 2020. El 7 de 

gener de 2020, les autoritats xineses van identificar com agent causant del brot un nou 

tipus de virus de la família Coronaviridae, que va ser anomenat “nou coronavirus”, 2019- 

nCoV. La seqüència genètica va ser compartida per les autoritats xineses el 12 de gener. 

De de l’inici del brot fins el 27 de gener, s’havien registrat 2783 casos confirmats, 2744 en 

Xina (el 26/01 a les 24 hores) i 39 casos en altres països: Tailàndia, Japó, Corea del Sud, 

Taiwan, Vietnam, Singapur, Nepal, Malàsia, Australia, França i EEEUU. Tots aquests casos 

van ser importats de Wuhan excepte 1 en Vietnam, secundari a un cas importat. 

Entre els casos confirmats, 16 eren treballadors sanitaris. El rang d’edat oscil·la entre 25 i 

89 anys, 50% són homes; a dia d’avui, 461 casos estan en estat greu i han mort 80 

persones des de l’inici del brot. (taxa de letalitat al voltant del 3%). 

A 20 de gener les autoritats xineses van confirmar la transmissió de persona a persona del 

2019-nCoV, en base a cadenes de transmissió de fins quatre generacions de casos en la 

ciutat de Wuhan i de fins dues generacions de casos en altres llocs. El Comitè 

d’Emergència d’OMS pel RSI-2005 es va reunir per primera vegada el 22 i 23 de gener en 

relació al brot pel nou coronavirus 2019-nCoV, sense considerar pel moment que 

constitueixi una Emergència de Salut Pública d’importància Internacional (1). 
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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 

2019-nCoV 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 12 dies, però 

basat en el coneixement d’altres Betacoronavirus, MERS-CoV i SARS-CoV, podria ser de 

fins a 14 dies. 

Definició de casos d’infecció pel nou coronavirus ( 2019-nCoV) 
 
Cas en investigació  
 
Les definicions estan basades en les actuals recomanacions de la OMS i s’aniran revisant 
d’acord amb les noves evidències sobre l’epidemiologia d’aquesta infecció (7-8) 
 
Es consideraran casos en investigació per 2019-nCoV  els casos que compleixin algú dels 
següents criteris : 
 
A. Qualsevol persona amb símptomes clínics compatibles amb una infecció respiratòria 
aguda de qualsevol gravetat que presenti febre i un o més dels següents símptomes: 
dispnea, tos o malestar general. 
I 
Història de viatge a la província de Hubei, Xina, en els 14 dies previs a l’inici de 
símptomes. 
 
 
B. Qualsevol persona amb febre O símptomes respiratoris com a dispnea o tos 
I 
Història de contacte estret 1 amb un cas probable o confirmat durant els 14 dies previs 
a l’inici de símptomes, definint contacte estret com: 
- Qualsevol persona que hagi proporcionat cures a un cas probable o confirmat 
mentre que el cas presentava símptomes: treballadors sanitaris que no van 
utilitzar 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 el cas presentava símptomes a una distància < 2 metres 
(p. ex, convivents, visites). 
 
- Els passatgers d’un avió situats durant el vol en un radi de dos seients al voltant 
d’un cas (annex 8) probable o confirmat mentre que el cas presentava 
símptomes i la tripulació que hagi tingut contacte amb aquests casos. 
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C. Qualsevol persona amb febre i símptomes d’infecció respiratòria aguda (dispnea o 
tos) que presenti criteris clínics que requereixin hospitalització 
I 
Història de viatge a Xina Continental* , en els 14 dies previs a l’inici de símptomes. 
*Xina continental EXCLOU: Taiwan, Hong Kong i Macau 
 
Aquests criteris han de servir com a guia per a la avaluació. Les autoritats de salut pública 
valoraran conjuntament amb els professionals sanitaris el compliment dels criteris, cas a 
cas. 
 
Aquests criteris són els que haurem de tenir en com pte durant l’anamnesi del 
pacient per determinar que ens cal contactar amb el  servei de vigilància 
epidemiològica corresponent (veure relació en l’ann ex 1 operatiu) o a SUVEC. 

 

A. Criteri de laboratori 
 

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

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

� Cas en investigació : qualsevol persona que compleixi un dels tres criteris 
descrits anteriorment (A, B o C). 

� Cas confirmat : cas que compleix criteri de laboratori. 

� Cas probable : cas en investigació en què els resultats de laboratori per al 
2019-nCoV són no concloents o només son positius per una de la PCRs del 
criteri de laboratori. 
 
� Cas descartat : cas en investigació en què les PCRs del criteri de laboratori 
són negatives. 

 

Documentació de referència 

La publicada en la web de l’Agència de Salut Pública  de Catalunya  

http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/vigilancia_salut_publica/ 

 

OPERATIVA A SEGUIR 

 

• Classificació de les consultes 
 

- Les consultes administratives s’identificaran com “Campanya administrativa 1” 
- Les consultes sanitàries s’identificaran amb el codi 079.89  
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• Unitats per realitzar el trasllat del pacient i con sideracions de 
proteccions 

 

Els trasllats d’aquests pacients en investigació, sigui on sigui que s’iniciï l’incident, es podran 
efectuar tant amb USVB com amb USVA del territori corresponent, depenent del recurs 
necessari segons la gravetat del pacient  garantint la seguretat del pacient i les màximes 
mesures de protecció del personal sanitari implicat , En el cas concret del coronavirus, es 
transmet principalment per les gotes respiratòries de més de 5 micres i pel contacte directe amb 
les secrecions infectades (encara que, pel moment, no existeix evidència de transmissió aèria) . 
També es podria transmetre per aerosols en procediments terapèutics que els produeixin. Per 
tant, les precaucions aniran en aquest sentit: 

- precaucions estàndard  
- precaucions basades en la transmissió per contacte, gotes i via aèria. 

 

A continuació detallem les recomanacions mínimes a seguir, que s’aniran revisant segons es 
disposi de més informació sobre la malaltia i els seus mecanismes de transmissió. 

En tots els casos, cal demanar al pacient que es col·loqui la mascareta quirúrgica. 

El personal de les USVB, que atengui a casos  en investigació, han de procedir a col·locar-
se: 

1. Mascareta quirúrgica que s'entregarà al pacient i es demanarà que se la col·loqui 
per evitar la propagació dels microorganismes transmesos per gotes. 

2. Mascareta FFP2 o superior (preferiblement FFP3). 
3. Guants de nitril (o làtex sense pols). Sempre cal inspeccionar els guants abans 

d’usar-los per comprovar que no tenen cap imperfecció.  
4. S’usarà protecció ocular (ulleres de de muntura integral).  
5. Bata o granota impermeable o en el seu defecte equip de protecció individual (EPI) 

tipus 4 (Nivell 1) ja existents a les unitats. 

Les USVA assumiran els trasllats de pacients en investigació que requereixin procediments 
mèdics o tècniques que puguin generar aerosols (qualsevol procediment sobre la via aèria, 
com la intubació traqueal (col·locar sempre filtre), aspiració de secrecions o la ventilació 
manual). En aquest cas que no es pot aïllar la via aèria del pacient font. S’ha de reduir al 
mínim el nombre de persones exposades. Tot el personal intervinent ha de fer ús de: 

1. Mascareta FFP2 o superior 
2. Guants de nitril (o làtex sense pols). Sempre cal inspeccionar els guants abans 

d’usar-los per comprovar que no tenen cap imperfecció.  
3. S’usarà protecció ocular (ulleres de de muntura integral).  
4. Bata o granota  impermeable un tipus 4 (Nivell 1) ja existents a les unitats. 

El trasllat aeri esta contraindicat en aquestes situacions. 
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Quan s’assigni un recurs pel consultor corresponent, el coordinador tècnic/infermer 
consultor o l’auxiliar de coordinació/coordinador operatiu  activaran a la unitat corresponent  
SOLS per telèfon i no utilitzaran el trunking i faran recordatori de les mesures de protecció 
que s’han d’utilitzar. 

Un cop el pacient ha estat transferit a l’hospital , la unitat restarà inoperativa ja que ha de 
realitzar el procediment pertinent de neteja i desinfecció.  

1. L’habitacle assistencial se sotmetrà al procés de descontaminació, manteniment, i 
eliminació de residus per altre tipus de microorganismes similars.  Per realitzar la 
neteja ha de fer ús de: 

1. màscara quirúrgica FFP2, o superior. 
2. Guants de nitril (o làtex sense pols). Sempre cal inspeccionar els 

guants abans d’usar-los per comprovar que no tenen cap imperfecció.  
3. S’usarà protecció ocular (ulleres de de muntura integral).  
4. Bata o granota  impermeable un tipus 4 (Nivell 1) ja existents a les 

unitats. 
 

2. S’ha de realitzar la neteja i desinfecció de les superfícies amb les que ha estat en 
contacte el pacient, un metre al voltant i sobretot zones de contacte habitual, com pot 
ser tirador de farmabox, calaixos, etc. 

3. La neteja es realitzarà com estableix el procediment de SEM de neteja d’unitats. és 
important procedir sempre al ús del detergent per eliminar tots els residus orgànics, 
visibles i no visibles; i en segon lloc procedir a la neteja amb el desinfectant clorat 
d’alt nivell o  amb una solució d’hipoclorit sòdic que contingui 1000 ppm de clor actiu 
(dilució 1:50 d’una lleixiu amb concentració 50 gr/litre preparada recentment). Cal 
observar que el desinfectant d'alt nivell es mantingui humit sobre la superfície 
almenys 30segons, per garantir la correcta desinfecció.  

4. Els instruments mèdics d’ús freqüent, com aparells de pressió, termòmetres, i 
fonendoscopi (etc), també han  netejar-se amb els detergents i desinfectants 
habituals.  

5. Abans de procedir a la retirada dels EPI, cal comprovar que disposem de 
contenidors de grup III (contenidors negres). 

6. El material utilitzat en l’assistència, les ulleres, les mascaretes o el mateix EPI de N I 
(bata o granota), seran considerats residus de classe III, i s’hauran de dipositar en un 
contenidor habilitat per aquest tipus de residus (contenidors negres). 

7. 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, tant amb aigua i sabó, com 
amb solució hidroalcohòlica. 

 

*Aquest document està realitzat amb la informació disponible a data 30-01-20, del Ministerio de Sanidad i el Departament de 
Salut. Anirem actualitzant a mida que tinguem més informació. 
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	CPISR-1 C Mireia Campos Salanova


		2020-02-18T10:18:46+0100
	Josep María Soto Ejarque - DNI 35060544B (AUT)


		2020-02-18T10:23:27+0100
	Nuria Torres Esparza - DNI 37667792W (SIG)


		2020-02-18T10:24:03+0100
	Nuria Torres Esparza - DNI 37667792W (SIG)


		2020-02-18T10:24:30+0100
	Nuria Torres Esparza - DNI 37667792W (SIG)


		2020-02-18T13:29:20+0100
	Zulma Itzaina




