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1.

Objectius

És objecte d’aquesta instrucció descriure l’actuació que realitzaran els professionals del
TSNU, en realitzar un servei amb un pacient que està en estudi o és un positiu confirmat o
probable pel coronavirus SARS-CoV-2.

2.

Abast o Àmbit d’aplicació
-

3.

Àrea TSNU del SEM
Central de Coordinació Sanitària del SEM (CECOS)
Responsables territorials del SEM
Adjudicataris i els seus centres de coordinació
Centres Prescriptors

Definicions/Observacions
-

Precaucions per evitar la transmissió de Coronavirus SARS-CoV-2

El coronavirus es transmet principalment per les gotes respiratòries de més de 5 micres i
pel contacte directe amb les secrecions dels pacients infectats. També es podria transmetre
per aerosols en procediments terapèutics que els produeixin.
Les precaucions adequades per al maneig dels pacients en investigació o confirmats per
laboratori d’infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 inclouen les precaucions estàndard,
precaucions de contacte i precaucions de transmissió per gotes.

-

Exposició de Baix Risc

Es consideren de baix risc les exposicions puntuals de <15 minuts amb mínim contacte
físic a menys de 1.5mts, per exemple entregar medicació o safata de menjar, prendre
constants.

-

Exposició d’Alt Risc

Es consideren d’alt risc les exposicions en serveis realitzat sense EPI, ni els professionals
sanitaris ni els pacients (COVID+) o pacient en sospita, de més de 15 minuts de contacte.

4.

Documentació de referència

Aquesta instrucció amplia la informació del procediment PR_TSNU_08 Serveis amb origen
i-o destí zona d'aïllament, en els casos de trasllat de pacients afectats o amb sospita del
COVID19.
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5.

Responsabilitats
a. Execució
-

Unitats del TSNU
Centres Coordinadors de les empreses adjudicatàries
Central de Coordinació Sanitària del SEM

b. Supervisió
-

6.

Empreses adjudicatàries i les seves unitats de PRL.
Central de Coordinació Sanitària del SEM
Àrea TSNU del SEM
Responsables Territorials

Descripció de les activitats
1- Els vehicles que realitzin aquests serveis, contindran únicament el material
imprescindible per efectuar el servei, amb la finalitat de facilitar la posterior neteja i
desinfecció.
2- Els vehicles utilitzats en aquests serveis han de tenir separació entre cabina de
conducció i cabina assistencial
3- Aquest tipus de serveis es podran realitzar amb unitats tipus A1 o A2 , únicament
es podrà realitzar un trasllat col·lectiu quan:
a. Tots els pacients són positius confirmats
b. Tots els pacients tinguin el mateix origen i-o el mateix destí
c. El servei hagi estat acceptat per CECOS.
4- La Central de Coordinació en el moment d’assignar el servei a la unitat, li
comunicarà que es tracta d’un pacient que està en estudi o és un positiu confirmat
o probable pel coronavirus SARS-CoV-2.
5- Els professionals que realitzin aquests serveis faran ús de les mesures
d’autoprotecció habituals (mascareta i guants, bata i protecció ocular especificada
a l’annex I) i evitaran al màxim el contacte amb el pacient.
6- En cas de serveis en els que el pacient necessiti subministrament d’oxigen, aquest
es realitzarà amb ulleres nasals o mascaretes tipus Monhagan ®
7- L’EPI del pacient i acompanyant si és el cas, serà el mateix que ha utilitzat al centre
hospitalari.
8- Mai s’usaran EPI en la cabina de conducció.
9- Els serveis seran sense acompanyant, a excepció que sigui imprescindible, en
aquest cas excepcional, l’acompanyant anirà a la cabina assistencial, també amb
mascareta quirúrgica.
10- L’acompanyament del pacient es realitzarà, sempre que sigui possible, mantenint
la distància mínima de seguretat per evitar la transmissió, actualment recomanació
d’ 1’5 metres de distància mínima.
11- La mobilització del pacient es realitzarà evitant al màxim el contacte directe amb el
pacient i, sempre que sigui possible, per l’esquena.
12- Una vegada finalitzat el servei, es procedirà a la neteja i desinfecció del vehicle
segons els procediments establerts.
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13- Els serveis s’hauran de sol·licitar pels canals habituals amb l’adjudicatari,
especificant que es tracta d’un cas en estudi, probable o confirmat de COVID19.
147. Annexos
7.1.

Annex I, Mesures d’autoprotecció

Els trasllats d’aquests pacients s’ha de realitzar garantint la seguretat del pacient i les
màximes mesures de protecció del personal sanitari implicat. El coronavirus es transmet
principalment per les gotes respiratòries de més de 5 micres i pel contacte directe amb les
secrecions infectades (encara que, de moment, no existeix evidència de transmissió aèria).
Per tant, les precaucions aniran en aquest sentit:
-

Precaucions estàndard
Precaucions basades en la transmissió per contacte, gotes i via aèria.

A continuació detallem les recomanacions mínimes a seguir, que s’aniran revisant segons
es disposi de més informació sobre la malaltia i els seus mecanismes de transmissió.
- En tots els casos, cal demanar al pacient que es col·loqui la mascareta quirúrgica.
- El personal sanitari que atengui casos en investigació, probables o confirmats per
infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 han de portar un equip de protecció individual
per a la prevenció d’infeccions:
1. Mascareta quirúrgica
2. Protecció ocular ajustada de muntura integral o protector facial complet (pot
ser reutilitzada si es desinfecta correctament).1
3. Guants.
4. Bata de protecció.
En cas d’ús de pantalla facial, la mascareta quirúrgica o FFP2 es poden reutilitzar,
sempre i quan ens rentem les mans abans i després de manipular-les

Les precaucions universals tenen per objecte reduir el risc de transmissió d'agents
patògens transmesos per la sang i altres tipus d'agents patògens de fonts tant reconegudes
com no reconegudes. Són les precaucions bàsiques per al control de la infecció que s'han
d’utilitzar, com a mínim, en l'atenció de tots els pacients. Aquestes impliquen l’ús de
pràctiques de treball segures i barreres de protecció, inclosa la higiene de mans i la
utilització d’EPIs.

- S’ha de mantenir una estricta higiene de mans abans i després de l’atenció al pacient
i abans i després de la retirada de l’equip de protecció individual.
1

Tot i que en la Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en aquest
supòsit no inclou ulleres de protecció, mantenim aquest element.
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o

-

-

Abans i després de qualsevol contacte directe amb pacients i entre pacients,
es facin servir o no guants.
o Immediatament després de treure’s els guants.
o Després de tocar sang, fluids orgànics, secrecions, excrecions, pell
lesionada i elements contaminats, encara que s'estiguin fent servir guants.
o Durant l’atenció de pacients, en moure’s d'un lloc contaminat a un no
contaminat del cos del pacient.
o Després del contacte amb objectes inanimats als voltants immediats del
pacient.
S’ha d’evitar tenir contacte amb sang, fluids orgànics, secrecions, excrecions,
mucoses i pell lesionada, en qualsevol cas es farà sempre amb guants.
o Canviar-se els guants entre tasques i procediments en el mateix pacient
després del contacte amb material potencialment infecciós.
o Treure’ls després de l'ús, abans de tocar elements i superfícies no
contaminades i abans d'anar a un altre pacient. Fer higiene de les mans
immediatament després de treure-se'ls.
S’utilitza mascareta i protecció ocular (visor ocular, ulleres protectores) o un
protector facial, per a protegir les membranes mucoses dels ulls, el nas i la boca
durant activitats que poden generar esquitxades o líquids polvoritzables de sang,
fluids orgànics, secrecions i excrecions.

El transport del pacient s’ha d’efectuar en una ambulància amb la cabina del conductor
físicament separada de l’àrea de transport del pacient. El personal que intervingui en
el transport n’ha de ser informat prèviament i ha d’anar amb un equip de protecció
adequat seguint les mesures estàndards i les específiques de contacte i gotes (bata,
mascareta, protecció ocular i guants).
Serà recomanable activar a la unitat corresponent SOLS per telèfon i no utilitzaran el
trunking i fer recordatori de les mesures de protecció que s’han d’utilitzar.
Un cop el pacient ha estat transferit a l’hospital o al domicili en casos concrets, la unitat
ha de realitzar el procediment pertinent de neteja i desinfecció, mantenint l‘EPI utilitzat
durant el trasllat. S’ha de realitzar la neteja i desinfecció de les superfícies amb què ha
estat en contacte el pacient, un metre al voltant i sobretot zones de contacte habitual,
com pot ser tirador de farmabox, calaixos, etc. La neteja es realitzarà com estableix el
procediment de SEM de neteja d’unitats. És important procedir sempre a l’ús del
detergent per eliminar tots els residus orgànics, visibles i no visibles no vaporitzant a
prop de les superfícies per evitar generar aerosols amb residus dipositats; i en segon
lloc procedir a la neteja amb el desinfectant clorat d’alt nivell o amb una solució
d’hipoclorit sòdic que contingui 1000 ppm de clor actiu (dilució 1:50 d’una lleixiu amb
concentració 50 gr/litre preparada recentment) (PR_048 Actuació davant demandes
d’afectats amb sospita d’alguna malaltia transmissible emergent d’alt risc, Pàgina 25,
de 25 Gener 2020).
Abans de procedir a la retirada dels EPI, cal comprovar que disposem de contenidors
de grup III (contenidors negres).
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El material utilitzat en l’assistència, (bata i guants) seran considerats residus de classe
III, i s’hauran de dipositar en un contenidor habilitat per aquest tipus de residus
(contenidors negres).
S’ha de mantenir una estricta higiene de mans abans i després de l’atenció al pacient
i de la retirada de l’equip de protecció individual, tant amb aigua i sabó, com amb
solució hidroalcohòlica.
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