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PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ ENFRONT DE LA COVID-19: CASOS I 
CONTACTES  (Agost 2020) 

 

Enviem aquesta nota amb un resum dels punts claus i dos algoritmes d’actuació, el dels  casos i els 

dels contactes. També adjuntem l’algoritme sencer de tot el procés que inclou les funcions dels 

diferents agents que hi intervenen des de les perspectives de cada un d’ells. 

Per saber-ne més:  

Punts clau: 

 CASOS: 

o A tot cas sospitós d’infecció per SARS-CoV-2 se li ha de fer una PCR al més aviat 
possible en les primeres 24 hores. 

o Si la PCR és negativa però hi ha una alta sospita clínica, la PCR es repetirà a les 48 

hores. 

o Si la PCR és negativa i no hi ha una alta sospita clínica es considera un CAS 

DESCARTAT i no cal continuar l’aïllament 

o NO S’HAN DE FER PCRs DE RETORN (per donar l’alta clínica i laboral) EN 
ELS CASOS (només es fan per al retorn laboral de sanitaris, sòcio-sanitaris i 
mossos). 

o És important la codificació correcta dels casos: 

 Z20.828 CAS SOSPITÓS (o contacte) 
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 U07.1 CAS CONFIRMAT 

o Si es descarta el cas cal recordar evolucionar el diagnòstic al problema que sigui 
(febre...) i si es confirma i tenia un Z20.828 també cal recordar evolucionar-lo a cas 
confirmat. 

o L’AÏLLAMENT dels casos (en els casos parlem d’aïllament i en els contactes de 
quarantena) és de 10 dies si són casos lleus i de 14 dies des de l’alta hospitalària en 

casos greus, sempre i quan en ambdós casos, s’hagi resolt la febre i el quadre clínic 
almenys 72 hores abans. En casos asimptomàtics són 10 dies des del dia de 

realització de la prova. 

o En el moment de la sospita, s’inicia l’aïllament. El Gestor COVID informa de tot el 
procés que comença i fa la cerca dels contactes estrets. 

 

 CONTACTES ESTRETS: 

o El període a considerar per parlar d’un contacte estret són 48 hores abans de l’inici 
de símptomes del cas fins al moment en què el cas és aïllat. En els casos 
asimptomàtics confirmats per PCR els contactes es buscaran des de 48 hores abans 
de la data del diagnòstic. 

o Els Gestors COVID faran la cerca de contacte quan el cas sigui sospitós. En algun 
cas pot arribar un cas ja confirmat en el qual també caldrà fer estudi de contactes 
estrets. 

o Les actuacions en els contactes estrets no comencen fins que no es confirma el 
positiu de la PCR del cas sospitós. 

o Són els Gestors de seguiment de contactes (Scouts) qui telefonen al contacte per 
explicar-li tot el procés. 

o A tots els contactes estrets se’ls ha de fer una PCR (l’ideal és al voltant del 5è dia del 
contacte). L’objectiu és trobar casos asimptomàtics. 

o Encara que la PCR sigui negativa, el contacte ha de mantenir la QUARANTENA 14 

dies, perquè aquest és el període d’incubació de la malaltia i pot positivitzar més tard 
d’haver-li fet la PCR. 

o No es recomana PCR al final de les quarantenes excepte en espais d’alta 
vulnerabilitat (persones que viuen a RESIDÈNCIES o CENTRES 
PENITENCIARIS) i Mossos d’Esquadra, on es repetirà la PCR al dia 14 per 

assegurar que no s’ha positivitzat cap contacte que podria ser un nou focus de 

malaltia. 
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RESUM COMPLERT DEL PROCÉS DE DETECCIÓ I SEGUIMENT DE 

CASOS I CONTACTES COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


