
PROTOCOL DE SEGURETAT – CONFINAMENT
PLA D’ACTUACIÓ D’UN CAS POSSIBLE DE COVID-19

SÍMPTOMES

• Febrícula o febre (> 37,3ºC)
• Tos i/o dificultat per respirar
• Congestió nasal i/o mal de coll

• Mal de panxa, vòmits i/o diarrea
• Malestar general o dolor muscular

  NO   SIGNES DE GRAVETAT    SÍ    

 Dificultat per respirar.

 Vòmits o diarrea molt freqüents amb 
afectació de l’estat general.

 Dolor abdominal intens.

 Confusió, tendència a adormir-se.

 Avís telefònic a la família.

 La família recollirà l’infant i es posarà 
en contacte amb el seu CAP de 
referència.

 Valls: CAP Ignasi Sarró 977 602 000

 Fora de l’horari d’atenció del CAP la 
família trucarà al 061.

 Trucar al 112.

 Avís telefònic a la família.

 En espera de resultats, les persones que hagin tingut contacte estret amb l’infant, 
adolescent o jove hauran d’evitar el contacte amb la resta de participants i se 
seguiran les indicacions dels organismes sanitaris.

 Si es comunica que es tracta d’un cas probable o confirmat de COVID-19, se 
seguiran les indicacions del Servei de Vigilància Epidemiològica.

En cas de tenir o detectar un o més dels símptomes anteriors se seguirà el següent 
protocol:

AÏLLAMENT O COL·LOCACIÓ DE MASCARETA

 Col·locació de la mascareta i/o aïllament de la persona amb símptomes dels seu grup 
de convivència o treball. Aquesta persona estarà acompanyada en tot moment  per 
una persona responsable que també haurà de portar mascareta i mantenir la distància 
de seguretat.

 L’espai de confinament serà la INFERMERIA del pavelló Xavier Tondo i Volpini.

 Si no és possible, mantenir  la distància de seguretat de 2m del resta de persones i 
extremar la higiene.

NETEJA I DESINFECCIÓ

 El/la responsable que ha estat vetllant la persona simptomàtica, haurà de dutxar-se i 
canviar-se de roba, desinfectar  acuradament les mans i les superfícies corporals que 
han estat en contacte, així com  la resta d'elements de contacte (ulleres, rellotge, 
mòbil...).

 Neteja i desinfecció i ventilació acurada de l’espai quan quedi lliure.


