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Mesures de protecció d’infecció de la Covid-19 
Àmbits Situació Mascareta 

quirúrgica 
Mascareta FF2 

o FF3 
Guants de nitril 

o làtex 
Bata impermeable de 

màniga llarga o 
davantal de plàstic 

Ulleres o 
pantalla 

facial 

Bata 
d’un sol 

ús 

Atenció en qualsevol 
centre de salut d’atenció 

primària i atenció 
especialitzada d’aguts 

(1) 

Personal que atengui casos en investigació, probables o 
confirmats per infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 

 Ús tot el 
dia ×  × ×  

Maniobres amb risc d’esquitxada (higiene, aspiració de 
secrecions, possible contacte amb fluids, neteja de 
superfícies) 

×     × 

Procediments que generen aerosols (sobre la via aèria, 
com intubació traqueal, rentat broncoalveolar o 
ventilació manual) 

×     × 

Atenció 
Domiciliaria  

(2 i 3) 

Visita de l’equip d’atenció primària per a casos amb 
probabilitat que infecció per COVID-19 (2) 

× Dispensar al 
pacient i persona 

cuidadora 
  × ×  

Tasques del professional sanitari que impliquin risc 
d’esquitxades (2) 

×    Un sol ús  × 

Visita Serveis d’atenció a domicili (SAD) social (3) o 
visita com a pacient programa ATDOM no infectats (2) 

 ×  × Només en cas de cura × Només en 
cas de cura × 

Atenció intermèdia 
(4) 

Personal sanitari per a casos en investigació, probables 
o confirmats per infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 o 
les persones que entrin a l’habitació d’aïllament 

 Ús tot el 
dia ×  × ×  

En cas de realitzar tasques que impliquin risc 
d’esquitxades o generen aerosols  

×     × 

Serveis de salut mental i 
addiccions (5) 

Atenció a pacients que acudeixin per patologia 
respiratòria o per altres patologies no demorables 
(descompensació d’una patologia crònica o cures i 
procediments que s’han de seguir realitzant). 

 Ús tot el 
dia ×  × ×  

Atenció domiciliària intensiva (ADI) i hospitalització 
domiciliària 

× Dispensar al 
pacient i persona 

cuidadora 
  × ×  

Residències(6) Atenció a persones COVID 19 positives 
o amb simptomatologia suggestiva ×       
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Referències a protocols i guies oficials de la Generalitat de Catalunya. 
1. Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2. Actualitzat a 2/04/20 Agència de Salut Pública de Catalunya  
2. Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 a l’atenció primària i a la comunitat. 20/03/20 Servei Català de la Salut 
3. Mesures de protecció i d’actuació per als professionals del servei d’atenció a domicili (SAD) 19/03/20. Departament de Treball, Benestar Social i Família. 
4. Guia d'actuació a centres d'atenció intermèdia. 4/04/20 Servei Català de la Salut.  
5. Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 als serveis de salut mental i addiccions. 6/04/20. Servei Català de la Salut.  
6. Pla d'acció per la gestió de persones en l'àmbit residencial i l'assistència sanitària en situació de pandèmia per COVID-19. 10/04/20. Servei Català de la Salut.   

 
Algunes mesures de desinfecció: 

 Guants: canviar guants després de cada pacient i neteja de mans amb solució hidroalcohòlica abans i després del canvi de guants. 
 Ulleres: desinfectar després de l’assistència al pacient. Es poden rentar amb aigua i sabó i alcohol etílic però per domicili també es recomana l’opció de rentar 

després de cada visita  amb unes tovalloletes de derivats d’amonis quaternaris. Hi ha dos tipus les Tovalloletes Meliseptol (Braun) o les Tovalloletes Clinell 
(Vesismin)  

 En visites al domicili i també a les residències, després de l'assistència al pacient, l'equip de protecció individual que usi el personal sanitari es retirarà a l'interior de 
l’habitació a excepció de les ulleres i la mascareta, que es retiraran fora d'aquesta. Les ulleres i la màscara s'introduiran en una bossa que es tancarà i es portaran 
de tornada al centre de salut del qual depengui l'equip i es desinfectarà o s'eliminarà com a residu biosanitari de classe III (1) 

 
Més informació: Com posar-se i treure’s els EPI en cas de sospita de coronavirus S RS-CoV-2. Canal Salut 
 

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-atencio-primaria.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/19-3-2020-mesures-proteccio-coronavirus-SAD.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/coronavirus-guia-actuacio-centres-atencio-intermedia.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/guia-actuacio-serveis-salut-mental-addiccions-emergencia-covid19.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/pla-accio-residencies.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/infografia-epi-coronavirus-salut.pdf

