Mesures de protecció d’infecció de la Covid-19
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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
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