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Què és la COVID-19? 
La COVID-19 és la malaltia 
infecciosa causada pel 
coronavirus. 

Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19). 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/
advice-for-public/q-a-coronaviruses

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses


La transmissió es produeix 
principalment pel contacte 
directe amb les secrecions 
respiratòries d’una persona 
malalta, per exemple, a través de 
la tos o l’esternut. Aquestes 
secrecions poden infectar una altra 
persona si entren en contacte amb 
el seu nas, ulls o boca.

Com es transmet ? 

Què és el nou coronavirus i la malaltia COVID-19?. 
https://www.aspb.cat/noticies/preguntes-respostes-covid19/

https://www.aspb.cat/noticies/preguntes-respostes-covid19/


S’estima que, els símptomes de la 
COVID-19 poden trigar entre 1 i 
14 dies a aparèixer, encara que 
normalment triguen entre 5 i 6 dies.Quan dura la incubació de la Covid-19? 

Què és el nou coronavirus i la malaltia COVID-19?. 
https://www.aspb.cat/noticies/preguntes-respostes-covid19/

https://www.aspb.cat/noticies/preguntes-respostes-covid19/


Situació Actual
     

 

 



Definició de casos d’infecció activa pel coronavirus SARS-CoV-2

Cas sospitós d'infecció per SARS-CoV-2: 
qualsevol persona amb un quadre clínic 
d'infecció respiratòria aguda d'aparició 
sobtada de qualsevol gravetat que cursa, 
entre d'altres, amb febre, tos o sensació de 
manca d'aire. 

Altres símptomes com: mal de coll, pèrdua 
d’olfacte o gust, dolors musculars, diarrees, 
dolor toràcic o cefalees, entre d'altres, poden 
ser considerats també símptomes de sospita 
d'infecció per SARS-CoV-2 segons criteri 
clínic. 

A tot cas sospitós d'infecció pel SARS-CoV-2 se li 
farà tan aviat com sigui possible una PCR o un 
test ràpid antigènic (el test ràpid antigènic està 
indicat sempre i quan la simptomatologia sigui 
recent, de 5 dies o menys) .

Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2. Actualitzat: 18.10.2020. 
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


Assistència a l’escola

No podeu portar el vostre fill o filla a l’escola si:

1. Té algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19:

2. Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per la COVID-19.

3. Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.

4. Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.

5. Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/ada com a 

contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.

6. Alumnes amb malalties cròniques d’elevada complexitat que puguin augmentar el 

risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-2

A. Febre o febrícula (per sobre de 37.5ºC)
B. Tos
C. Dificultat per a respirar

-Mal de coll*
-Refredat nasal*
-Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
-Mal de panxa amb vòmits o diarrea
-Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i 
adolescents)

* Només si apareixen conjuntament amb algun 
altre símptoma de la llista.



Gestió de possibles casos de covid-19

❏ Si els símptomes apareixen dins del centre educatiu

Des del centre, si és el vostre fill/a, se us trucarà perquè el/la vingueu a buscar i us 
hi poseu en contacte, al més aviat possible, amb el vostre CAP. 
Si els símptomes són greus, des del centre trucaran al 061 i us avisaran. 

❏ Si els símptomes apareixen fora del centre educatiu

Heu de contactar amb el CAP de referència -o CUAP si és fora de l’horari d’aquest-. 
Si hi ha sospita de COVID-19 a l’alumne/a o docent se li fa una prova PCR al més 
aviat possible.



Què cal fer mentre s'esperen els resultats de la prova?

● Fins que s’obtinguin els resultats de la prova, l’alumne/a o docent 
ha de fer l’aïllament domiciliari. També han de quedar-se a casa 
els germans escolars o convivents que treballin en un centre 
educatiu.

● La resta de convivents (familiars) que no treballin o estudiïn en un 
centre escolar (o sanitari), no han de fer un aïllament preventiu i 
poden anar a treballar prenent les mesures adequades. 

● El grup de convivència estable de l’escola no ha de fer aïllament 
preventiu mentre s’estigui a l’espera del resultat de la prova.  
Tampoc els familiars amb qui convisquin els membres del grup 
(inclosos els germans).



Grup de convivència estable :

Són grups estable d'alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es 
produeixen la socialització de les persones que els integren.



Actuacions davant d’un cas positiu de covid-19

● En el cas que els vostres fill/es donin positiu en una prova PCR, és molt important comunicar-ho a l’escola. 

● Si es produeix un cas  positiu    , tots els seus contactes estrets (     ) hauran de fer quarantena durant 10 dies i a tots 
se’ls farà una prova PCR al més aviat possible. ATENCIÓ: Si la PCR dels contactes estrets és negativa, igual han de fer 
10 dies d'aïllament. 

● A l’escola, es consideren contactes estrets d’un cas positiu aquelles persones que formen part d’un grup de 
convivència estable ( grup bombolla) 

---> Fora d’aquest grup, els contactes estrets són les persones amb qui s'ha compartit espai a menys de 2 metres de 
distància, durant més de 15 minuts, sense mascareta i des de les 48 hores prèvies a l’inici dels símptomes. 



● Els convivents o contactes habituals de persones identificades com a contactes 
estrets no han de seguir cap mesura especial. És a dir, els germans o germanes 
d’alumnes que estiguin fent quarantenes, poden assistir a classe amb normalitat.



Proves PCR als contactes estrets

● Per evitar que totes les famílies dels contactes estrets hagin de demanar hora per fer la PCR i que 
els centres d’atenció primària se sobrecarreguin, sempre que sigui possible, una unitat mòbil es 
desplaçarà a l’escola a fer aquestes proves. 

● S’utilitzen tècniques de frotis nasal menys molestes que les del frotis nasofaringi, que són més 
agressives. El frotis nasal és una tècnica molt senzilla que només requereix posar un bastonet a 
l’interior de les fosses nasals, a uns 2 cm de l’entrada.

● No es recomana que els pares i/o mares entrin a les escoles per acompanyar els infants quan se’ls 
fa la prova, perquè trencaria totes les sectoritzacions que s’han fet als centres. Es tracta d’una 
prova molt menys dolorosa que posar una vacuna.



Covid-19: 



Tipus de proves: 

PCR 

● material genètic del virus.

● infecció per SARS-CoV-2, tant 
si en presenten símptomes 
com si són asimptomàtiques. 

● mucosa (nas-gola) 

● hores-dies 

Serologia

● detecció d’anticossos contra el virus 
SARS-CoV-2 a la sang. És a dir, 
confirma la resposta del sistema 
immunitari contra el virus. 

● Es fa servir per avaluar l’estat 
immunitari de la població o de 
determinats col·lectius.

● mostra de sang. 

● hores

Test ràpid antigènic

●  proteïnes del virus. 

● infecció per SARS-CoV-2 si la prova 
es fa els primers 5 dies de 
presentar símptomes. 

● mucosa (nas-gola) 

● minuts

Objectiu

Identificació 

Mostra

Resultats

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/que-es-coronavirus/proves-de-deteccio/

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/que-es-coronavirus/proves-de-deteccio/


● La quarantena significa restringir les activitats o separar les persones que no estan 
malaltes però que poden haver estat exposades a la COVID-19. L'objectiu és 
prevenir la propagació de la malaltia en el moment en què les persones comencen a 
presentar símptomes.

● L'aïllament significa separar les persones que estan malaltes amb símptomes 
d'COVID-19 i poden ser contagioses per prevenir la propagació de la malaltia.

● El distanciament físic vol dir estar físicament separat. L'OMS recomana mantenir 
una distància de al menys un metre amb els altres. És una mesura general que 
totes les persones haurien d'adoptar fins i tot si es troben bé i no han tingut una 
exposició coneguda a la COVID-19.

Quina és la diferència entre aïllament, quarantena i distanciament?



Símptomes d’alarma

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/guia-actuacio-atencio-primaria.pdf

❖ Dispnea, hemoptisi, dolor en punta de costat

❖ Vòmits incoercibles, diarrea amb deshidratació.

❖ Confusió, letargia o síndrome confusional aguda. 

❖ Febre alta que no disminueix amb antitèrmics. 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/guia-actuacio-atencio-primaria.pdf


Quant temps dura l'aïllament?
❖ Als pacients confirmats com a casos positius per a SARS-CoV-2 que no requereixin ingrés 

hospitalari i siguin atesos en l'atenció primària, s'indicarà aïllament domiciliari. 

Seguint les recomanacions de l ́OMS, l'aïllament es mantindrà fins que transcorrin almenys 
72 hores des de la resolució de la febre i del quadre clínic* amb un mínim de 10 dies 
des de l'inici dels símptomes. 

El seguiment i l'alta dels casos lleus han de ser supervisats pel seu equip d'atenció primària. 

*La pèrdua de gust i olfacte poden persistir durant setmanes o mesos després de la recuperació i no són 
motiu per demorar la suspensió de l’aïllament



Consells per a personesque estan en aïllament domiciliari

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/consells-aillament-domiciliari-infografia.pdf

/ Avisa a totes les persones 
amb qui hagis tingut contacte 
en els últims 2 dies prèvies 
a l’inici dels símptomes, i avisa’ls 
que també s’han d’aïllar

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/consells-aillament-domiciliari-infografia.pdf


Consells per a personesque estan en aïllament domiciliari

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/consells-aillament-domiciliari-infografia.pdf

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/consells-aillament-domiciliari-infografia.pdf


COVID-19 
Urgències:  061

Casos lleus:

Recursos d'atenció no presencial 

- Trucar al vostre CAP de 
referència

- LaMevaSalut 

Atenció als centres sanitaris 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/atencio-centres-sanitaris/acces-atencio/

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/atencio-centres-sanitaris/acces-atencio/


Sol·licitar l’alta a La Meva Salut per accedir amb contrasenya

❖ L’alta per accedir amb contrasenya a La Meva Salut es pot demanar des del formulari web i als centres 

d’atenció primària (CAP). Cal disposar de les dades de la targeta sanitària individual i del document 

identificatiu (el DNI o document equivalent).

❖ Per donar-se d’alta a La Meva Salut cal facilitar un telèfon mòbil i d’una adreça electrònica on rebre les 

notificacions relatives al procés d’alta i a la renovació de contrasenya. També s’utilitzaran aquestes dades 

per fer-vos arribar des de La Meva Salut les notificacions dels serveis de salut.

❖ La contrasenya personal, el codi d’usuari (DNI, NIE o document identificatiu personal) i el CIP (coi 
d’identificació personal que trobareu a la targeta sanitària), seran les vostres claus d’accés per accedir tant al 
web com a l’app de La Meva Salut.

https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/registra-t


De quina manera es pot col·laborar per fer front a la COVID-19?

Font: 
https://www.granollers.cat/coronavirus. 
https://canalsalut.gencat.cat/web/.cont
ent/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/mat
erial-divulgatiu/mesures-increment-cas
os-covid19.pdf 

https://www.granollers.cat/coronavirus
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/mesures-increment-casos-covid19.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/mesures-increment-casos-covid19.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/mesures-increment-casos-covid19.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/mesures-increment-casos-covid19.pdf


QUÈ HE DE FER A LA FEINA? Fàcil de dir, difícil de fer!

❖ Si ja hem aconseguit no atabalar-nos i ser curoses i curosos amb la 
prevenció “del/la” Covid però se’ns presenta a casa (amb 
simptomatologia compatible amb covid, amb contactes estrets, amb 
pcr’s positius!...) 

com ho gestiono???? 

FAQ’S



FAQ’S

1r DE TOT,     DINS L’ÀMBIT ESCOLAR:

Seguir les indicacions que ens ha fet La Fari.

Rescateu els correus electrònics rebuts de la nostra escola! Allà ens 
indiquen com fer.

Recordeu que les famílies estem obligades a informar a l’escola i 
a la feina de qualsevol símptoma, baixa mèdica, prova, etc. que 

pugui estar relacionada o no amb Covid.



FAQ’S  què he de fer en relació a la meva feina quan em trobo en situacions com:

Si tinc/presento símptomes de COVID-19  (febre, tos, sensació de 
falta d’aire, malestar general, diarrees i vòmits) he d’anar a la feina? 

No, ràpidament he de contactar amb el sistema sanitari per fer un 
ràpid diagnòstic. M’he de posar en contacte amb els professionals del 

seu centre d’atenció primària o trucar al 061 Salut Respon (fora 
d’horari). El metge o metgessa avalua els símptomes i, si és necessari, 

em fa la prova PCR.

A l’avisar a l’empresa, aquesta posa en coneixement del seu Servei de 
Prevenció la situació per si algun/a company/a poden ser considerats 

contactes estrets.



FAQ’S  què he de fer en relació a la meva feina quan em trobo en situacions com:

Si un familiar, amb qui convisc, presenta símptomes de COVID-19  (febre, tos, 
sensació de falta d’aire, malestar general, diarrees i vòmits) he d’anar a la 
feina? Sí, però abans d’anar a la feina hauré d’informar a l’empresa 
d’aquesta situació per tal d’analitzar cas a cas i que m’indiquin si he es pot 
optar per altres opcions (teletreball, permís retribuït, vacances).

Si un familiar, amb qui convisc, ha presentat símptomes de COVID-19  i està 
pendent de resultats he d’anar a la feina? Sí, però abans d’anar a la feina 
hauré d’informar a l’empresa d’aquesta situació per tal d’analitzar cas a 
cas i que m’indiquin si he es pot optar per altres opcions (teletreball, 
permís retribuït, vacances).



FAQ’S  què he de fer en relació a la meva feina quan em trobo en situacions com:

Si tinc un fill o filla amb aïllament domiciliari perquè en el seu grup escolar hi 
hagut un positiu a COVID-19 he d’anar a la feina? Sí, comunicaré aquesta 
situació a l’empresa per tal d’analitzar cas a cas i que m’indiquin si he es pot optar 
per altres opcions (teletreball, permís retribuït, vacances).

Si sóc diagnosticat com a positiu a COVID-19 què he de fer? No anar a la 
feina. El professional sanitari em tramitarà l'informe de baixa i el publicarà a l’espai 
Informes i resultats de La Meva Salut, des d'on me’l podré descarregar. 

Si estic pendent de resultats (prova PCR) què he de fer? No anar a treballar, 
Iniciar un aïllament domiciliari tot esperant el resultat de les proves. Durant aquests 
dies, si no tenim baixa mèdica, l’empresa analitzarà a quina solució ens podem 
acollir. 



FAQ’S  què he de fer en relació a la meva feina quan em trobo en situacions com:

Si m’han identificat com a “contacte estret“ en l’àmbit domèstic què he fer? 
No anar a treballar, em gestionarà la baixa mèdica el meu CAP. 

Si he tingut contacte puntual/esporàdic amb una persona que ha estat 
identificat com a “contacte estret” què he fer? Anar a treballar. 

Si considero que sóc personal especialment sensible en relació al COVID-19 
què he de fer? Comunicaré aquesta situació a l’empresa qui ho posarà en 
coneixement del seu Servei de Prevenció pel tal que inicïi la seva valoració i 
emetre informe sobre les mesures de prevenció, adaptació i protecció.



STOP Covid-19

Gràcies! 


