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Com haig de notificar els casos de COVID-19 durant el període de 
desconfinament? 

 
 

 

Quan es doni d’alta el diagnòstic apareixerà una pantalla per recollir les dades a notificar des de 

l’APS. 

 

Per saber més: 
 

Per evitar un rebrot en la fase de desconfinament de l’epidèmia de COVID-19, és molt important 

la detecció i l’aïllament dels nous casos i els seus contactes. Aquesta tasca es portarà a terme des 

dels Serveis de Vigilància Epidemiològica. 

 

Perquè puguin actuar és necessari que rebin una notificació individual dels casos. Aquesta 

notificació, ha d’anar acompanyada d’un conjunt de dades determinades pel Ministerio de Sanidad 

i que vénen especificades al Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus 

SARS-CoV-2.  

 

Moltes d’aquestes dades es recolliran automàticament des de l’ECAP, però algunes hauran de ser 

introduides pel professional en el moment de fer la declaració. Un subconjunt d’aquestes es 

podran recuperar de la IA, si s’han entrat per aquesta via o pel formulari Seguiment COVID-19. En 

cas contrari, les variables que s’hagin entrat a la pantalla de declaració s’enregistraran com a 

variables d’IA. 

 

A la pantalla que apareix, s’han d’introduir les següents dades: 

 Si el pacient és simptomàtic o no i la data d’inici dels símptomes en cas afirmatiu. 

 Si ha tingut contacte amb algun pacient diagnosticat de COVID-19. 

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
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 Nom i telèfon dels contactes estrets que hagi tingut des de 48 hores abans de l’inici dels 
símptomes. 

  

Els diagnòstics pels quals es mostrarà la pantalla són: 

 B97.21- CORONAVIRUS ASSOCIAT AMB LA SARS QUE CAUSA MALALTIA CAL 

 B97.29 - ALTRES CORONAVIRUS QUE CAUSEN MAL. CLASS. EN UN ALTRE 

LLOC 

 B34.2 - INFECCIÓ PER CORONAVIRUS NO ESPECIFICADA 

 J12.81-PNEUMÒNIA P/CORONAVIRUS ASSOC.A/SDME. RESPIRATÒRIA AG. 
GREU 

 J12.89 - ALTRES TIPUS DE PNEUMÒNIA VÍRICA 

 

 

Resum de les adaptacions de l’ECAP i eSalut per la crisi de la COVID-19. 

http://p400.ecap.intranet.gencat.cat/ecap/ajuda/suport/COVID-19.htm

