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Direcció de l’Observatori de la Salut Pública 

Servei d’Epidemiologia 

Què és un cas confirmat i/probable de COVID-19? 

Es tracta d’una persona que ha estat diagnosticada de COVID-19 segons els criteris establers al 

Procediment d’actuació davant de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2.  

 

Què cal fer davant d’un cas de COVID-19 per a tallar la transmissió? 

Està indicat l’aïllament del cas i la identificació, notificació i quarantena dels seus contactes 

estrets. 

 

Quant de temps ha d’estar en aïllament un cas de COVID-19? 

El cas ha de mantenir-se en aïllament durant el temps que duri el període de transmissibilitat de 

la infecció. El professional sanitari responsable del seguiment del cas (generalment, de l’equip 

d’atenció primària) decidirà la durada d’aquest aïllament en funció dels símptomes que presenti 

el cas i aplicant les indicacions del protocol d’actuació.  

 

Què és un contacte estret d’un cas de COVID-19? 

Es considera que un cas pot haver transmès la infecció des de 48 hores abans de l'inici de 

símptomes fins al moment en què el cas és aïllat. Si la persona no ha presentat símptomes, es 

contarà des de 48 hores abans de la data de realització de la prova. 

Es classifica com a contacte estret:  

- El/s grup/s de convivència estable als que pertany la persona afectada, tenint en compte 

també les activitats extraescolars.  

- Qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas a una distància <2 metres 

(ex: convivents, treballadors de la llar, visites i altres tipus de contactes esporàdics: 

sexuals, companys d’oci...) durant almenys 15 minuts sense protecció adequada. Per tal 

de concloure que s’ha mantingut una protecció adequada, s’ha de valorar de forma 

rigorosa l’existència de mesures de protecció durant tot el temps de contacte. En el cas 

del professorat que no pertanyi als GCE d’infantil i primària, es requereix un contacte 

sense protecció durant més de 15 minuts i a menys de dos metres, per a definir un 

contacte estret. Per tant, a partir de la secundària, només serà contacte estret el 

professorat que no portés mascareta en la interacció amb el cas positiu. 
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Què han de fer els contactes estrets? 

Tots els contactes estrets d’un cas de COVID-19 han de mantenir-se en quarantena durant els 10 

dies posteriors a l’últim contacte. A més, es recomana mantenir una prudència especial entre els 

dies 10 i 14, portant sempre mascareta quirúrgica, minimitzant els contactes estrets en la mesura 

del possible. Els dies es comencen a comptar a partir de l’endemà de l’últim contacte,  

En el centre educatiu, es produirà la interrupció de l’activitat lectiva presencial per les persones 

que són contactes estrets, a partir del dia següent a la comunicació del cas positiu.  

Esta indicada la realització d’una prova diagnòstica. Sempre que sigui possible, aquestes proves 

es faran a la mateixa escola, en un lloc ventilat i assegurant que es compleixin de manera 

escrupolosa les mesures de prevenció de la transmissió. Un resultat negatiu d’aquest test als 

contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena. 

Podeu trobar informació per a contactes estrets en altres idiomes al següent espai: 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/professionals/seguiment-de-

casos-i-identificacio-de-contactes/gestors-covid/ 

Els idiomes disponibles són: Català, Espanyol, Anglès, Francès, Àrab, Urdú, Xinès i Romanès. 

 

Qui ha de fer la valoració dels professionals docents? 

D’acord amb el protocol vigent , els Serveis de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) son els 

encarregats d’establir els mecanismes per a la investigació i seguiment de contactes estrets 

d’aquells casos sospitosos i confirmats, de les empreses a les quals donen servei, de manera 

coordinada amb els serveis de vigilància epidemiològica, seguint els criteris establerts. En aquest 

sentit, us recordem la necessitat de posar en coneixement de la situació al SPRL. 

 

Documents de referència:  

- Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2, 

disponible a: https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-

ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf  

- Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a 

la pandèmia de COVID-19, publicat a: https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-

Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/guia-serveis-prevencio-riscos.pdf 
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