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RESUM DELS PROTOCOLS ACTUALS PER ÀMBIT 
 

El que està en blau es criteri de l’Àmbit Metropolità Nord consensuat amb els Serveis de Vigilància Epidemiològica (SVE)  

POBLACIÓ GENERAL, ÀMBIT LABORAL (s’exclou professionals sanitaris i treballadors de centres residencials), CENTRES EDUCATIUS, ACTIVITATS 
EDUCATIVES LUDICOESPORTIVES, CENTRES RESIDENCIALS CRAE [24, 25] 

 Àmbit Quarantenes / Aïllaments Proves 
Cas sospitós  No aïllament. 

Es recomana que la persona que presenti símptomes lleus, independentment 
que es realitzí una Prova Diagnòstica Infecció Aguda  (PDIA), romangui en el 
seu domicili fins que desapareguin els símptomes, que extremi les mesures 

de protecció individual, redueixi tot el possible les interaccions socials i utilitzi 
constantment la mascareta. S’ha de evitar especialment el contacte amb 
persones vulnerables i la participació en esdeveniments multitudinaris. 

[24]. 
 

Si proves a:   
• Persones vulnerables: persones de 60 anys o 

més, amb immunosupressió per causa intrínseca 
o extrínseca i embaràs. 

• Persones relacionades amb àmbits vulnerables: 
usuaris i treballadors de centres sanitaris, 
sociosanitaris i centres amb persones vulnerables. 

• Persones amb gravetat clínica que requereixi 
ingrés hospitalari.  

• Persones que hagin  estat en els últims 14 dies en 
una regió on estigui circulant una variant 
d'interès o de preocupació que no hagi mostrat 
circulació comunitària al nostre territori [24] 

• Determinació de proves per criteri clínic 
 
 
 

Cas positiu 
(a nivell d’aplicació de mesures 
inclou els TAR d’autodiagnòstic) 

No aïllament.  
Es recomana que la persona que presenti símptomes lleus, romangui 
en el seu domicili fins que desapareguin els símptomes, que extremi les 
mesures de protecció individual, redueixi tot el possible les interaccions 
socials i utilitzi constantment la mascareta. S’ha de evitar especialment 
el contacte amb persones vulnerables i la participació en 
esdeveniments multitudinaris [24]. 

Només PDIA  
 

No fer més proves per comprovar negativització 
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Contacte 

estret 
Persona 

Vulnerable 
No quarantena.  

Durant els 10 dies posteriors a la darrera exposició han d'extremar les 
precaucions i reduir tot el possible les interaccions socials utilitzant 

constantment la mascareta i evitant el contacte amb persones 
vulnerables [24].   

 
 

 

Dones embarassades: Sí PDIA entre els dies 3 i 5 [25] 
Resta persones vulnerables: Determinació de proves per 

criteri clínic 
 

Persona No 
vulnerable 

No proves. 
No es realitzarà la identificació de contactes dels casos 

confirmats de forma activa en la població general, només 
mitjançant auto-declaració, excepte en els àmbits 

considerats vulnerables [24] 
Brot (≥3 
casos) 

Des de els SVE es podran indicar actuacions addicionals també en entorns d’alta prevalença o en estudis de brots amb un elevat nombre de casos 
positius confirmats o dins de l’estudi de extensió de possibles noves variants encara que no afectin a entorns vulnerables [24].   
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PROFESSIONALS SANITARIS [ 24] 
*Seguir indicacions del SPRL. 

Àmbit Quarantenes / Aïllaments Proves 
No cas ni contacte estret  Cribratges segons SPRL. 

Cas positiu  
No acudir al centre 5 dies (últimes 24h sense clínica) [24]. 

 
No anar al centre durant 21 dies en pacients greus i 

immunodeprimits ( 3 últims dies sense clínica) [2] (no ho diu el 
protocol 24) 

 
 

 
Un TAR negatiu per 
reincorporació el dia 5. Si TAR del 
dia 5 positiu, TAR seriats cada 
24/48h fins a la negativització. 
Màxim 10 dies fins a la 
reincorporació al lloc de treball 
[24]. 

 
Contacte estret Immunitzats i 

No immunitzats 
No han de fer quarantena. 

 
PCR 0-4-10.  

(TAR si no es factible la PCR a dia 0). 
 

Professional sanitari inclou: Persones actives laboralment de centres sanitaris i sociosanitaris, atenció primària, transport sanitari i residències així com les persones 
que donen suport i cura a persones vulnerables [24]. 
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RESIDÈNCIES DE GENT GRAN / LLARS RESIDÈNCIES GENT GRAN I CENTRE DE DIA INTEGRATS DE GENT GRAN [2, 11, 17, 24, 26] 
Àmbit Quarantenes / Aïllaments Proves Altres consideracions 

Treballadors de residències 
Treballadors 
no casos ni 

contactes [2] 
Inclou 

voluntaris i 
alumnes amb 

pràctiques 
 

Vacunats amb 3 
dosis  

 1 TAR cada 15 dies [26] No es necessari l’ús de l’EPI complert 
(excepte en situacions d’alt risc i/o d’emissió 
d’aerosols). 
Zona vermella i zona taronja: Obligació de 
mascareta FFP2 i bata (d’un sol ús en la 
mesura del possible).  
Zona verda: Mascareta quirúrgica 

 

No vacunats o 
vacunats amb 2 

dosis 

 1 TAR cada 7 dies [24, 26] 

Professionals 
que hagin passat 
la malaltia en els 

3 
mesos previs 

 No caldrà fer cribratges. 
 

Professionals 
Externs  

Vacunats amb 3 
dosis o que 

hagin passat la 
malaltia en els 3 

mesos previs 

 No caldrà fer cribratges. 
 [26] 

Fa referencia a podòlegs, perruquers... o 
col·laboradors esporàdics  

No vacunats o 
vacunats amb 2 

dosis 

 TAR abans d’accedir al centre. 
 [26] 

Cas positiu No anar al centre 5 dies (últimes 
24h sense clínica) [24].  
Persones amb malaltia greu o 
immunodeprimits: No anar al 
centre durant 21 dies (3 últims 
dies sense clínica) [3, 24, 26]. 

 Un TAR negatiu per reincorporació el dia 5. Si 
TAR del dia 5 positiu, TAR seriats cada 24/48h 
fins a la negativització. Màxim 10 dies fins a la 

reincorporació al lloc de treball [24, 26]. 
 

Reforç al professional sobre mesures de 
prevenció i control + recomana incorporació 

al lloc de treball en un espai COVID (zona 
vermella) o zones on no hi hagi contacte amb 
residents en zona verda com a mínim fins al 

dia 10 [11] 
Contacte 
estrets 

Immunitzats i 
No immunitzats 

 

NO quarantena.  Extremar 
mesures de protecció i vigilància 
de símptomes [2] durant 10 dies 
després del contacte amb el cas 

[24, 26].  

A partir d’un sol cas PCR 0-4-10  
(TAR si no es factible la PCR a dia 0). 

 

Pot seguir treballant si es asimptomàtic i PCR 
negatiu + Reforç al professional sobre 

mesures de prevenció i control. 
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Àmbit Quarantenes / Aïllaments Proves Altres 
consideracions 

No es té en consideració 
la cobertura vacunal de 
la residència superior o 
inferior al 85%  per cap 

supòsit.  

Usuaris de residències i de centres de dia integrats 

Usuaris: no cas positiu,  no contacte estret, o que hagi passat la covid-19 els darrers 90 dies No cribratges rutinaris  
Cas positiu [2, 17, 26] Residents Aïllament en zona vermella 5 dies (últimes 24h sense clínica) [24, 26]. 

 
Residents Aïllament 21 en zona vermella en pacient greus i immunodeprimits ( 3 
últims dies sense clínica) [24, 26]. 
 
Els residents amb resultat positiu no hauran de fer l’aïllament a la seva habitació, 
sinó que podran compartir activitats grupals en espais comuns amb altres casos 
confirmats [26].    
  
 

 
Un TAR negatiu per finalitzar 
aïllament el dia 5 i asimptomàtic 24 
hores.  
Si TAR del dia 5 positiu, TAR seriats 
cada 24/48h fins a la negativització.  
L’aïllament finalitzarà en tots els 
casos el dia 10, sense fer un TAR ni 
PCR [24, 26]. 

Es permeten visites 
familiars amb cita 

prèvia [26].   
(consultar quadre 

residències) 
 

Usuari del Centre de Dia integrat, no pot anar al centre durant 5 dies (últimes 24h 
sense clínica) [26] 
Si no pot portar correctament la mascareta quirúrgica no pot anar al centre durant 
els 10 dies posteriors de l’inici de símptomes o de la data de la prova de confirmació 

 
No s’especifica realització de 

proves de retorn [26].    

 

Contacte 
estrets 
[24, 26] 

Residents / 
usuaris 

que no han 
passat la 
COVID-19 
en els 90 

dies previs 
 

Usuaris de residència 
 
No quarantena. Hauran d’estar en zona groga 10 dies tant en els correctament 
vacunats com els incorrectament vacunats o no vacunats. Sempre que sigui possible 
hauran d’utilitzar mascareta quirúrgica; si no fos possible cal mantenir la distància 
de seguretat i la ventilació correcta. Si han de mantenir espais comuns com 
menjador, sala d’estar, sales de gimnàs, altres, cal fer-ho amb horaris diferents i 
caldrà fer neteja, desinfecció i ventilació dels espais després de l’ús de cada grup de 
sectorització (residents zona vermella, groga o verda). [24, 26]. 

 
 
PCR entre els dies 3-5 post-
exposició. Si no és possible realitzar 
la PCR, es realitzarà un TAR [26].    

 
 

Es permeten 
sortides [26].    

(consultar quadre 
residències) 
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Usuari centre de dia 
 
Si pot portar correctament la mascareta: Sí pot anar al centre de dia a partir del 5è 
dia (últimes 24 hores sense símptomes). Es recomana que la resta de usuaris del 
centre de dia també portin mascareta. 
 
No pot portar correctament la mascareta quirúrgica: No pot anar al centre durant 
els 10 dies posteriors de l’inici de símptomes o de la data de la prova de confirmació. 
 

No s’especifica realització de 
proves de retorn [26].    

 

Residents / 
usuaris 

centre de 
dia que 

han passat 
la COVID-
19 en els 
últims 90 

dies previs 

Usuaris de residència: No quarantena. No es farà estudi de contactes i restaran 
a la zona verda [24, 26].   

 

No proves [24].  Es permeten visites  

Usuaris del centre de dia: No es farà estudi de contactes [24, 26] i sí poden anar al 
centre de dia  

 

No s’especifica realització de 
proves de retorn [26].    
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Quadre Residencies: Visites, sortides, nous ingressos i retorns a la residència independentment del seu color [11,17, 24, 26]:  

Visites*,** 
A totes les residencies es 

normalitza el règim de visites, 
inclòs en les habitacions 

(classificació residencies taronja 
i vermella en zones habilitades) 

[26] 
Veure novetats 12.04.22 a 

llegenda 

Sortides 
 

Els residents que ja han passat la malaltia en els últims 90 dies 
previs i estan asimptomàtics independentment de la zona on 
estiguin ubicats, poden realitzar sortides de qualsevol durada 
(no fa falta prova desprès de la tornada d’una sortida). 

 

Nous ingressos 
(origen entorn domiciliari) 

A totes les residencies s’accepten nous 
ingressos. La prova sols es per determinar 

la ubicació [26] 

Retorn i/o nous ingressos origen hospitalari / 
sociosanitari / buffer / residencies. A totes les 
residencies s’accepten retorns o nous 
ingressos. La prova sols es per determinar la 
ubicació [26] 

 
Zona vermella, residents COVID 
positius: podran rebre visites 
seguint les condicions 
especifiques*** i amb cita 
prèvia [24, 26]. Si la visita es en 
habitació compartida, els 
familiars no han de coincidir 
amb l’altre resident 
 
Zona groga, residents contacte 
estret: podran rebre visites 
seguint les condicions 
generals** i en un espai habilitat 
Amb cita prèvia [26]. Si la visita 
es en habitació compartida, els 
familiars no han de coincidir 
amb l’altre resident 
 
Zona verda: poden rebre visites. 
Es permet visita a l’habitació. 
Amb cita prèvia [26]. 

 
 

 
 
Zona vermella, residents COVID positius: no es permeten les 
sortides ni al voltant de la residencia [24]. Es permeten les 
sortides per visites presencials a centres sanitaris 
imprescindibles i no retardables [6]. 
 
Zona groga, residents contacte estret: sortides al voltant de la 
residència, si el resultat de la PCR o TAR entre els dies 3-5 és 
negatiu . Pot realitzar sortides al voltant de la residència, si el 
resultat de la PCR o TAR és negatiu [24].  
Si és un passeig a l’exterior ha de portar mascareta, no caldrà 
prova al tornar a la residència. Situacions concretes consultar 
amb SVE.  
 
Zona verda: poden realitzar sortides sense limitació de 
perímetre [17, 24, 26]. Tant si la sortida es de 1 dia (no fa nit fora 
de la residencia) com si és de 2 dies o més (sí ha fet nit fora de 
la residència) TAR o PCR entre els dies 3-5 de l’arribada. En el cas 
de sortides superiors a 3 setmanes, les persones no vacunades 
o incorrectament vacunades s’ha de realitzar una prova PCR i 
que compleixi una quarantena en zona groga durant els 10 dies 
posteriors al retorn [26]. 

 
Totes les residències, incloent les 
vermelles podran realitzar nous ingressos 
de persones asimptomàtiques [24, 26] 

 
Persona immunitzada amb tres dosis 
vacunals o ha passat la malaltia en els 
darrers 90 dies: TAR el mateix dia de 
l’ingrés i si el resultat es negatiu es podrà 
incorporar a la zona verda sense cap 
període de quarantena. PCR amb mostra 
nasal a les 48-72 de l’ingrés [24, 26] 
 

 
Persona no immunitzada,  asimptomàtica, 
no vacunada, vacunada de forma 
incomplerta o que no hagi passat la 
malaltia en els darrers 90 dies:  poden 
ingressar a zona groga sense prova, fent 
quarantena 10 dies. Per finalitzar 
quarantena cal  PCR negativa a dia 10, o 
dos TARs negatius a dies 9 i 10 de 
quarantena [24, 26] 

 
Contacte estret: No, en cas d’ingrés 
urgent consultar al SVE. 

Pacients diagnosticat de COVID < 10 dies. 
Retorn/nou ingrés ubicació ZONA VERMELLA 
en residències TARONGES O VERMELLES, Pot 
retornar a RESIDENCIES VERDES QUE 
GARANTEIXIN AILLAMENT ESTRICTE 
Persona immunitzada amb tres dosis 
vacunals o ha passat la malaltia en els darrers 
90 dies: TAR el mateix dia de l’ingrés, 
preferentment, o PCR ciclada < 30. 
a)Si el resultat es negatiu es podrà incorporar 
a la zona verda sense cap període de 
quarantena, i a les 48-72  fer TAR 
preferentment, o PCR [26] 

b)Si el resultat es positiu, pot retornar a zona 
vermella (residencies taronges o vermelles) o 
residencia verda que garanteix aïllament 
estricte 
Persona no immunitzada,  asimptomàtica, no 
vacunada, vacunada de forma incomplerta o 
que no hagi passat la malaltia en els darrers 
90 dies:  poden ingressar a zona groga sense 
prova, fent quarantena 10 dies. Per finalitzar 
quarantena cal  PCR negativa a dia 10, o dos 
TARs negatius a dies 9 i 10 de quarantena [26].  
 
Contacte estret: Consultar al SVE. 
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Llegendes residències:  

 
* En totes les zones de les residències s’autoritzaran les visites quan el suport i el procés d’atenció a les persones ho aconsellin i, especialment, en situació de final de vida [17, 24, 26]. 
**Condicions generals per poder fer visites durant fase de Transició  [24] (totes les residències): per accedir cal un registre diari de visites màxim 2 visitants per resident de forma 
simultània (excepte en menors que han d’anar acompanyats on es podrà incrementar aquest nombre) en zona vermella [17, 24, 26].  
***Condicions específiques per poder fer visites: s’ha de realitzar la visita en un espai habilitat, es reforçaran les mesures de protecció amb mascareta FFP2 en els visitants en zona taronja i 
vermella, i mascareta quirúrgica en zona verda [17, 24, 26] i seran informats del risc que els hi pot implicar.  
 
Visites: Espai habilitat: espai individualitzat, ben ventilat, desinfectat, preferiblement en un espai exterior (jardí) i amb accés des de l’exterior que impliqui el menor recorregut dins de les 
instal·lacions, per així evitar el creuament amb altres persones. + En situacions excepcionals en el que es produeixi un risc per les persones residents, els centres residencials podran rebre 
instruccions addicionals destinades a controlar un brot o ser tancats completament als visitants, seguint indicacions exclusives de la autoritat sanitària [24] + es permet visita a les 
habitacions [26]. 
 
Condicions clíniques que determinen que un pacient tingui immunosupressió moderada o greu [6, 23]:  

• Pacient amb càncer i quimioteràpia activa.  
• Pacient amb trasplantament òrgan sòlid que estan reben tractament immunosupressor, en els dos anys posterior al transplantament [23]. 
• Receptors de trasplantament d'òrgan sòlid, menys de dos anys [23].  
• Pacient amb trasplantament de cèl·lules hematopoètiques en els darrers 2 anys i estan reben tractament immunosupressor.  
• En tractament inmunosupresor o que tinguin una malaltia de l'empelt contra l'hoste (EICH), independentment del temps des del trasplantament [23].   
• Pacient amb tractament amb esteroides (≥ 20 mg prednisona/dia o equivalent) durant 14 dies o més.  
• Pacients amb tractament amb altres teràpies biològiques que siguin immunosupressores o immunomoduladores.  
• Pacient amb infecció per VIH avançada o no tractada (VIH i recompte de cèl·lules CD4 <200 / mm3, antecedents de malaltia que defineix la sida sense reconstitució 

immune o manifestacions clíniques del VIH simptomàtic)  
• Pacients amb immunodeficiència primària moderada o greu.  
• Síndrome de Down d'edat superior als 40 anys [23]. 
• Immunodeficiències primàries: combinades i de cèl·lules B en les quals s'hagi demostrat absència de resposta vacunal [23]. 
• Persones que han rebut en els tres mesos anteriors (sis mesos en cas de rituximab) fàrmacs anti CD20 o belimumab [23]. 
• En altres situacions d’immunosupressió o en cas de dubte consultar al clínic responsable de la prescripció.  
• Persona amb malaltia respiratòria greu [27] 

 

Altres observacions: Cal comentar que la pèrdua de gust i olfacte la astènia, la tos persistent o els dolors articulars poden formar part d’un quadre clínic persistent i 
estar presents durant setmanes o mesos després de la recuperació [23].
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CENTRE DE DIA DE GENT GRAN NO INTEGRATS 
SERVEIS D’ATENCIÓ DIÜRNA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT- ÀMBIT DRETS SOCIALS : Centre Ocupacionals, Centres d’Atenció Especialitzada, Servei 
Ocupacional d’Inserció, Servei de Teràpia Ocupacional, i Centres de Dia de Discapacitats. 
RESIDÈNCIES I LLARS RESIDÈNCIES PER PERSONES AMB DISCAPACITATS 
LLARS  RESIDÈNCIA I LLAR AMB SUPORT PER A PERSONES AMB PROBLEMÀTICA SOCIAL DERIVADA DE MALALTIA MENTAL [27]. 
Maneig de casos i contactes en situació de no brot 
S’aplica la taula de població general a excepció dels usuaris que són contacte estret: Si no poden portar correctament la mascareta quirúrgica no poden anar al 
centre de dia, d’atenció diürna, ocupacional etc, durant els 10 dies posterior a la darrera exposició. Es recomana que persona que presenti símptomes lleus 
romangui en el seu domicili fins que desapareguin els símptomes.   
Maneig de casos i contactes en situació de brot  

Treballadors 
Contactes estrets NO quarantena.  Extremar mesures de 

protecció i vigilància de símptomes [2] 
durant 10 dies després del contacte 

amb el cas [24]. 
 
 

PCR seriades en mostra nasal als 
0, 4 i 10 dies mitjançant el CAP de 
referència del centre de dia. (TAR 

si no es factible la PCR a dia 0). 
 
 

El professional pot seguir treballant si es manté asimptomàtic 
i els resultats de les PCR van sent negatius, sempre amb l’ús 
correcte dels EPI’s ( especialment mascareta quirúrgica).  
Durant 10 dies després de contacte amb el cas vigilància 
activa de qualsevol simptomatologia i TAR en cas d’aparició 
de signes o símptomes compatibles amb la covid 19 [24, 26]. 

Casos Immunitzat i 
no 
immunitzat 

Es podran reincorporar al 
lloc de treball després de 5 
dies, sempre que portin un 
mínim de 24h sense 
símptomes [26]. 
 
Professionals amb malaltia 
greu o immunodeprimits: 
No anar al centre durant 
21 dies (3 últims dies 
sense clínica) [3, 24, 26]. 
 

Un TAR negatiu per 
reincorporació el dia 5. 

 
 Si TAR del dia 5 positiu, TAR 
seriats cada 24/48h fins a la 

negativització. Màxim 10 dies fins 
a la reincorporació al lloc de 

treball [24, 26]. 
 
 

 
Extremar mesures de protecció i vigilància de símptomes [2] 
durant 10 dies després del contacte amb el cas [24]. 
 
Després de la reincorporació a la feina i fins al dia 10 
posterior l’inici de símptomes o del diagnòstic en 
asimptomàtics es mantindran les mesures per evitar contagis 
+ vigilància activa de símptomes [26]. 
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Usuaris 
Usuaris no cas positiu ni contacte estret  No cribratges 
Cas positiu No podran assistir al centre durant 5 dies (últimes 

24h sense clínica) [24]. 
 

Els  pacients amb malaltia greu i immunodeprimits 
no podran assistir al centre durant 21 dies( 3 últims 

dies sense clínica) [2, 24]  
 

No PCR de retorn. 

Contacte estret Residents que no 
han passat la 

COVID-19 en els 
últims 3 mesos 

No quarantena, però hauran de formar un grup de 
convivència separats dels usuaris no exposats 
mentre restin al centre [27]. 
Si hi ha dificultats per formar grups de convivència, 
consultar amb SVE 

Centres atenció diürna: TAR  entre els dies 3-5 
postexposició, per detectar possibles infeccions 

asimptomàtiques. 
 

Residencies o Llar Residencia:  
PCR entre els dies 3-5 postexposició, per detectar 

possibles infeccions asimptomàtiques. Si no és 
possible realitzar la PCR, es realitzarà un TAR  

 
Residents que han 
passat la COVID-19 

en els últims 3 
mesos 

No quarantena 
 

No proves  
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Protocols vigents :  

1-Gestió de casos de covid-19 als centres educatius. Curs 2021-2022. 11 de gener de 2022. 

https://canalsalut.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-

escola/documentacio/escoles/gestio-casos-centres-educatius.pdf 

2-Adaptació del document de Salut Pública de mesures de mitigació a l’àmbit de residències de 

gent gran, de persones amb discapacitat c entres de dia de gent gran i centres i serveis diürns 

de persones amb discapacitat. 05/01/22. 

3-Pla de mesures organitzatives d'adaptació de l'atenció sanitària i de salut pública en fase de 

transmissió comunitària del SARS-COV2. 30/12/21.  

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-

divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf 

4-Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2. 

23.12.2021. 

 https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-

divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf 

5-Mesures i recomanacions per al maneig de la COVID-19 en els serveis de centre de dia per a 

gent gran. Novembre 2021.  

https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/Mesures-i-

recomanacions-centres-de-dia-de-gent-gran_novembre.pdf 

6-Gestió de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit residencial. Octubre 2021.  

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-

divulgatiu/gestio-infeccio-coronavirus-ambit-residencial.pdf 

7- Gestió de casos COVID en activitats educatives ludicoesportives. 18 gener 2022. 

https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/6459/gestio_casos_covid19_activitat

s_educatives_ludico_esportives_2022.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

8- Gestió de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit penitenciari. Versió 3.0. Abril de 

2021. 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-

divulgatiu/gestio-infeccio-coronavirus-ambit-penitenciari.pdf 

9- Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la 

pandèmia de COVID-19. Actualitzat: 14.01.2022. Servei de Coordinació d’Actuacions de Salut 

Laboral. 

https://canalsalut.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/gestio-casos-centres-educatius.pdf
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https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-

divulgatiu/guia-serveis-prevencio-riscos.pdf 

10- Infografia 17.01.2022. Gestió de quarantenes dels contactes en educació (inclou 

extraescolars). 

https://canalsalut.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-

escola/imatge-grafica/gestio-quarantenes-contactes-educacio.pdf 

11- Adaptació del Pla Sectorial a l’àmbit de residències de gent gran i de persones amb 

discapacitat a l’actual situació de transmissió comunitària i predomini de la variant Òmnicrom. 

Actualitzat 19.01.22.  

12- Adaptació de les mesures de seguretat i protecció adreçades als centre de dia de gent gran 

n integrats i als centres i serveis d’atenció diürna per a persones amb discapacitat no integrats 

a l’actual situació de transmissió comunitària i predomini de la variant Òmnicrom. Actualitzat 

19.01.22.  

https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/2022_01_19_Adapt

acio-mesures-centres-de-dia-_atencio-diurna-no-integrats.pdf 

 13- Punts principals del protocol Gestió de casos covid-19 als centres educatius (19.1.22) 

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-

escola/documentacio/escoles/punts-principals-gestio-casos.pdf 

14- Pla de mesures organitzatives d'adaptació de l'atenció sanitària i de salut pública en fase 

de transmissió comunitària del SARS-COV2. 19 de gener de 2021. 

https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/01actualitat/2021/12desembre/

pla-mesures-organitzatives-adaptacio-atencio-sanitaria-salut-publica-fase-transmissio-

comunitaria-sarscov.pdf 

15- Nota de premsa Generalitat de Catalunya. Drets socials. Les residències adapten el 

protocol de visites arran de la retirada del certificat Covid. 28 de gener de 2022.  

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/417855/residencies-adapten-protocol-visites-

arran-retirada-del-certificat-covid 

 16- Canvis en la realització de TAR en centres educatius 2.2.22 

17- Adaptació del Pla Sectorial a l’àmbit de residències de gent gran i de persones amb 

discapacitat a l’actual situació de transmissió comunitària i predomini de la variant Òmicron. 

14 de febrer de 2022.  

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/guia-serveis-prevencio-riscos.pdf
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https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/punts-principals-gestio-casos.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/punts-principals-gestio-casos.pdf
https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/01actualitat/2021/12desembre/pla-mesures-organitzatives-adaptacio-atencio-sanitaria-salut-publica-fase-transmissio-comunitaria-sarscov.pdf
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https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/2022_02_14-

Adaptacio-del-Pla-sectorial-de-residencies-i-centres-atencio-diurna_integrats_accesible.pdf 

18- Novetats en l’ús de la mascareta als centres educatius. 10 de febrer de 2022.  

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-

escola/documentacio/escoles/novetats-us-mascareta-patis-2021-2022.pdf 

19- Comunicat de premsa sobre gestió de la COVID a l'entorn escolar 21 febrer 2022.  

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/418576/comunicat-premsa 

20- Aclariments sobre els canvis den al gestió de casos en entorn escolar. 23 de febrer de 2022 

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-

escola/documentacio/aclariments-canvis-gestio-entorn-escolar-20220223.pdf 

21- Acuerdo de la comisión de salud pública sobre la eliminación de la cuarentena en los 

contactos estrechos de COVID-19. Consejo Interterritorial. Sistema Nacional de Salud 

01.03.2022. 

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documen

tos/Acuerdo_eliminacion_cuarentena_20220301.pdf 

22- Nota en relació al darrer comunicat de la Ponència de Promoció del Ministeri de Sanitat en 

relació a la gestió de casos en centres educatius. 4 de març de 2022.  

23- Estrategia de vigilancia y control frente a COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia. 

Actualizado a 23 de marzo de 2022. 

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documen

tos/Nueva_estrategia_vigilancia_y_control.pdf 

24- Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel coronavirus SARS-CoV-2. Actualitzat 

a 28.03.2022. 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-

divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf 

25- Actualització de la Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 

en dones embarassades i nadons. Actualitzat Març 22 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-

divulgatiu/guia-actuacio-embarassades.pdf 

 

26-Gestió de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit residencial. Pla sectorial  

Març 2022 Versió 11.0 

https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/2022_02_14-Adaptacio-del-Pla-sectorial-de-residencies-i-centres-atencio-diurna_integrats_accesible.pdf
https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/2022_02_14-Adaptacio-del-Pla-sectorial-de-residencies-i-centres-atencio-diurna_integrats_accesible.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/novetats-us-mascareta-patis-2021-2022.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/novetats-us-mascareta-patis-2021-2022.pdf
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/418576/comunicat-premsa
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/aclariments-canvis-gestio-entorn-escolar-20220223.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/aclariments-canvis-gestio-entorn-escolar-20220223.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Acuerdo_eliminacion_cuarentena_20220301.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Acuerdo_eliminacion_cuarentena_20220301.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Nueva_estrategia_vigilancia_y_control.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Nueva_estrategia_vigilancia_y_control.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/guia-actuacio-embarassades.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/guia-actuacio-embarassades.pdf
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https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-

divulgatiu/gestio-infeccio-coronavirus-ambit-residencial.pdf 

 

27 - Mesures i recomanacions per al maneig de la COVID-19pels centres de dia no integrats, 

serveis d’atenció diürna, residències, llars residències i llars amb suport 

https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/atencio_social_sub

apartat/Mesures_CD-no-integrats_Residencies-discapacitats_SM_CSDiurns_31_03_22_vr.pdf 

 

Equip redactor:  
 
Serveis de Vigilància Epidemiològica: Anna Cirera, Cristina Isern, David Ferrandiz i Laura Clotet  
Servei d’Atenció Primària Barcelonès Nord i Maresme (ICS): Xavier Jusmet i Magda Lladó  
Catsalut- Àmbit Metropolitana Nord: Gea Figuerola i Mireia Rodríguez 
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	RESUM DELS PROTOCOLS ACTUALS PER ÀMBIT
	POBLACIÓ GENERAL, ÀMBIT LABORAL (s’exclou professionals sanitaris i treballadors de centres residencials), CENTRES EDUCATIUS, ACTIVITATS EDUCATIVES LUDICOESPORTIVES, CENTRES RESIDENCIALS CRAE [24, 25]
	PROFESSIONALS SANITARIS [ 24]
	Professional sanitari inclou: Persones actives laboralment de centres sanitaris i sociosanitaris, atenció primària, transport sanitari i residències així com les persones que donen suport i cura a persones vulnerables [24].
	RESIDÈNCIES DE GENT GRAN / LLARS RESIDÈNCIES GENT GRAN I CENTRE DE DIA INTEGRATS DE GENT GRAN [2, 11, 17, 24, 26]
	CENTRE DE DIA DE GENT GRAN NO INTEGRATS
	serveis d’atenció diürna PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT- ÀMBIT DRETS SOCIALS : Centre Ocupacionals, Centres d’Atenció Especialitzada, Servei Ocupacional d’Inserció, Servei de Teràpia Ocupacional, i Centres de Dia de Discapacitats.
	residències I llars residències PER PERSONES AMB DISCAPACITATS
	llars  RESIDÈNCIA I LLAR amb suport PER A PERSONES AMB PROBLEMàTICA SOCIAL DERIVADA DE MALALTIA MENTAL [27].


