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Actualització del protocol d’atenció sanitària a la fase actual de transmissió 
comunitària: 

1. Atenció a les persones amb símptomes amb sospita de Covid-19  

a. Realització de la prova diagnòstica als centres d’atenció primària i altres centres 
d’urgències o punts d’atenció centralitzats:  

 TAR si presenten símptomes de < 5 dies o bé PCR si símptomes de ≥ 5 
dies.  

 Si la persona està vacunada i el TAR és positiu, es realitzarà una PCR per a 
fer seqüenciació de la mostra.  

2. Actuació en els casos en que es confirmi Covid-19  

a. Es validaran els telèfons mòbils personals registrats a l’estació clínica (ECAP o 
altres), atès que hi haurà tràmits i notificacions que es realitzaran via SMS. 
 

b. El seguiment sanitari dependrà de la clínica, dels factors de risc i de l’estat 
vacunal de l’individu: 

 Si el cas és asimptomàtic o bé si presenta simptomatologia lleu i la persona 
no té factors de risc o bé si està correctament vacunada, cal informar dels 
signes i símptomes d’alarma i donar pautes de reconsulta, sense que calgui 
fer altres seguiments rutinaris.  

 Si la persona presenta símptomes lleus i alhora té factors de risc i no està 
ben vacunada, o bé davant símptomes moderats o greus, llavors es 
requereix seguiment clínic segons protocol. 
 

c. La realització de la IT es fa per part l’equip d’atenció primària i d’altres 
dispositius d’atenció primària (CUAP, PAC, ...). 
 

d. El seguiment per part de VE es farà a casos seleccionats: es trucarà als casos 
en funció de la seva situació de risc (pertanyents a entorns vulnerables, com ara 
centres residencials, centres penitenciaris, centres sanitaris, etc; persones 
vacunades; reinfeccions; ingressats a l’hospital; persones >50 anys; persones 
amb un score elevat).  
 

e. La notificació de contactes estrets es farà principalment a partir de l’SMS 
que reben els casos:  

 La via principal de declaració de contactes serà la web ContacteCovid.cat a 
la que s’accedeix a través de l’SMS.  

 En cas que hi hagués alguna dificultat en aquesta via, el/la Gestor/a Covid 
de l’equip d’atenció primària donarà suport a la persona a l’hora d’introduir 
els contactes a l’aplicació accessible des de l’SMS.  
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3. Atenció als contactes estrets 
a. No es realitzen proves diagnòstiques als contactes estrets, excepte que VE ho 

consideri en el marc de l’estudi de brots.  
 Cal mantenir obertes les agendes de realització de proves dels equips o 

punts centralitzats, i a disposició de VE i dels professionals que ho 
requereixin. 
 

b. No es farà seguiment telefònic sistemàtic als contactes estrets, de manera 
que no rebran cap trucada excepte que VE ho consideri en el marc de l’estudi de 
brots concrets. 
 

c. Els contactes estrets no vacunats (o amb pauta de vacunació incomplerta) i 
asimptomàtics han de fer quarantena 10 dies. Els contactes estrets ben 
vacunats amb pauta complerta no han de fer quarantena. 
 

d. Reben la informació amb les pautes adequades de protecció i actuació a 
través d’un SMS. 

  No és necessària l’atenció rutinària per part del sistema sanitari si no hi ha 
símptomes. 

 Si apareixen símptomes cal que es posin en contacte amb l’equip d’atenció 
primària, que valorarà el cas. 
 

e. La sol·licitud de la IT es fa principalment a partir de l’enllaç que reben per l’SMS, 
el qual els adreça a la web ContacteCovid.cat. 
 

f. Les persones que s’autodeclarin contacte estret i s’adrecin a l’equip d’atenció 
primària sense haver rebut l’SMS, seran atesos pel Gestor/a Covid amb els 
següents propòsits: 

 Valoració de si la persona és contacte estret o no. 
 Si es confirma que són contacte estret cal informar-los si han de fer 

quarantena o no (segons el seu estat vacunal) i les pautes d’actuació, així 
com si requereixen la IT. 

 La gestió de la IT d’aquestes persones es pot fer per dues vies: 
1. Es poden introduir al TAGA com a contacte de “ciutadà 

desconegut” per tal que des de VE els tramitin la IT. 
2. Es pot tramitar la IT directament des de l’equip, a proposta del 

mateix Gestor/a Covid. 
 

4. Estratègia de vacunació 
El Pla dona continuïtat en l’estratègia de vacunació quantitativa i qualitativa a partir de 
l’atenció primària, els punts de vacunació centralitzats o mitjançant accions focals com 
les maratons de vacunació o els punts mòbils. 
Cal continuar prioritzant les vacunacions en persones de 40 anys i més i l’ administració 
de segones dosis.  
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5. Mesures en fase de mitigació en residències 
Els visitants no vacunats s'hauran de fer un test per accedir als centres, els familiars amb 
pauta completa podran entrar als centres sense prova i es faran cribratges al personal no 
immunitzat.  
 

 

6. Accés dels acompanyants als centres hospitalaris 
Els centres hospitalaris estan revisant els criteris de visites d’acompanyants i els estan 
adaptant a l’actual context. 


