38.20 Circular Informativa

ESTRATÈGIA DE DIAGNÒSTIC, VIGILÀNCIA I CONTROL DE LA COVID-19 EN
LA FASE DE TRANSICIÓ
El proppassat 4 de maig el Ministeri de Sanitat va publicar el document Estrategia de diagnóstico,
vigilancia y control de la fase de transición de la pandemia de COVID-19. Indicadores de
seguimiento.
Aquest document recorda que segons consta en el Pla per a la transició cap a una nova
normalitat, de 28 d’abril, a la fase de transició es requereix disposar de determinades capacitats
reforçades en quatre àrees, una d’elles l’assistència sanitària. Una part del document fa
referència al maneig assistencial dels casos en els àmbits d’atenció primària, hospitalari i de les
residències i altres institucions tancades com les presons i fa una especial referència al nostre
àmbit laboral (el del personal que presta serveis en centres sanitaris o residències) a l’apartat A.
e) del document que estableix el següent:
El personal sanitari i sociosanitari (cal tenir en compte que pel nostre model català d’atenció a les
persones el concepte “centre sociosanitari” que s’utilitza arreu de l’Estat l’hauriem de traduir a
“centre residencial amb persones dependents”) que resultin confirmats i no requereixin ingrés
hospitalari seran gestionats de la mateixa manera que la població general en quant a l’aïllament.
Per a la reincorporació al seu lloc de treball serà necessari, a més de la resolució dels
símptomes al menys 3 dies abans de la finalització de l’aïllament, la realització d’una PCR.
En cas de que sigui negativa, el professional es reincorporarà al treball fent ús de
mascareta quirúrgica fins passats 14 dies des de la data d’inici dels símptomes. En cas de
que la PCR sigui sent positiva el treballadors no podrà reincorporar-se al seu lloc de
treball i se li donarà una nova cita per repetir la PCR.
El personal sanitari i sociosanitari que requereixin ingrés hospitalari es gestionaran com en la
població general tant per considerar el fi de l’aïllament com per a la seva reincorporació a
l’activitat laboral.
Barcelona, 7 de maig de 2020.

IMP-P-001

