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QUÈ ÉS LA GRIP A (H1N1)?

La grip A és una malaltia respiratòria contagiosa, causada 
per un nou virus trobat a porcs, aus i humans.

COM ES TRANSMET LA MALALTIA?

La transmissió de la malaltia es produeix per gotes i per 
contacte, com passa habitualment amb el virus de la grip 
estacional. 

Transmissió per gotes
Les petites gotes que s’expulsen en parlar, tossir o esternu-
dar poden provocar la malaltia si entren en contacte directe 
amb les mucoses. No viatgen per l’aire més enllà d’una dis-
tància d’un metre i no queden suspeses en l’aire. 

Transmissió directa per contacte
El virus gripal pot sobreviure de 24 a 48 hores en superfí-
cies ambientals no poroses, fi ns a 8 i 12 hores en la roba 
i el paper i fi ns a 5 minuts a les mans. La transmissió més 
habitual depèn del contacte de les mans amb superfícies 
contaminades per gotes i el posterior contacte de les mans 
contaminades amb les mucoses nasal, oral o conjuntival.

Transmissió directa per aire
En esternudar o tossir les gotes petites es trenquen i formen 
gotes encara més petites que poden viatjar per l’aire. Aques-
ta via de contagi és la menys freqüent. 

QUINES SÓN LES PRECAUCIONS PER CONTROLAR 
LA INFECCIÓ?

Higiene de mans 
La higiene de mans és la mesura més important per reduir 
la transmissió dels agents infecciosos en la pràctica diària 
i per a la prevenció de les infeccions nosocomials. Caldrà 
utilitzar un sabó neutre per a la rentada de mans rutinària o 
solucions de base alcohòlica.

Higiene respiratòria
S’hauran de seguir les recomanacions següents:

• Tapar-se la boca i el nas amb mocadors rebutjables 
 en tossir i esternudar.

• Utilitzar mocadors rebutjables per netejar-se el nas 
 i llençar-los a la paperera més propera.

• Després d’haver tossit o esternudat, rentar-se les mans.

• No apropar les mans brutes a les membranes mucoses 
 dels ulls i del nas.

Ús d’equips de protecció individual (EPI) i personal (EPP)
Guants: s’utilitzaran guants durant qualsevol contacte amb 
el malalt, o amb superfícies o objectes potencialment con-
taminats.
Cal practicar la higiene de mans sempre després d’haver 
retirat els guants.
Bates i davantals i protectors oculars (ulleres): s’utilitzaran 
en l’atenció als malalts ingressats i en totes aquelles activi-
tats que puguin generar esquitxades de fl uids corporals.

Protecció respiratòria: s’utilitzaran en l’atenció directa al 
malalt, sempre que aquest no porti protecció (mascareta 
quirúrgica). 
El tipus protecció respiratòria (FFP2 o FFP3) que caldrà uti-
litzar dependrà del procediment que es dugui a terme. 

FFP2: s’utilitzarà en l’atenció propera i/o continuada sobre 
malalts sospitosos o diagnosticats, que no segueixin les reco-
manacions d’higiene respiratòria i/o que no estiguin prote-
gits amb mascareta quirúrgica.

Per exemple, durant el procediment sobre un malalt que 
tus o que esternuda a menys d’un metre: cures, higienes, 
extracció de sang, barberia...
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També es farà servir aquesta protecció respiratòria en 
aquests casos:

Durant el transport de malalts quan aquests no duguin pro-
tecció (mascareta quirúrgica).
El personal que manipuli mostres al laboratori de microbio-
logia.

FFP3: s’utilitzarà en l’atenció propera i/o continuada a 
malalts sospitosos o diagnosticats, sempre que es realitzin 
procediments que puguin generar aerosols. 

Per exemple, durant la presa de mostres respiratòries (frotis 
nasal i bas), en procediments com intubació, broncoscòpies, 
reanimacions, ventilació manual, nebulitzacions, inducció a 
l’esput, aspiració nasofaríngia, fi sioteràpia toràcica, cures de 
traqueostomia, cirurgia i en procediments post mortem en els 
quals s’utilitzi instrumental que funciona a alta velocitat. 

Mascareta quirúrgica: Es pot fer servir en la resta de situacions, 
i sempre per al malalt. 

Control ambiental
Cal col·locar mascaretes quirúrgiques als malalts amb 
simptomatologia respiratòria, molt especialment a les sales 
d’espera i en els trasllats dins de l’hospital, per evitar-ne la 
contaminació ambiental. 
 
El virus de la grip s’inactiva amb les mesures habituals de 
neteja i desinfecció: hipoclorit sòdic (lleixiu) o associació 
d’aldehids (Limoseptol).

QUINS SÓN ELS SÍMPTOMES I QUÈ CAL FER?

Els símptomes són febre alta (igual o superior 38 ºC), males-
tar general, manca de gana i tos. També pot haver-hi aug-
ment de la secreció nasal, mal de coll, nàusees, vòmits i 
diarrea.

En cas de presentar símptomes (febre ≥ 38 ºC més qualsevol 
altre símptoma respiratori), s’ha d’acudir a Salut Laboral 
(Servei de Prevenció), on es valorarà la necessitat de fer un 
frotis i s’informarà del circuit que caldrà seguir per cursar la 
incapacitat temporal, si cal.

El millor tractament de la grip nova és el repòs i el tracta-
ment simptomàtic.
 

QUI ÉS EL PERSONAL SUSCEPTIBLE?

Es considera personal susceptible les dones embarassades i 
les persones que pateixen determinades malalties cròniques 
com: malaltia pulmonar crònica (incloent-hi displàsia bron-
copulmonar, fi brosi quística i asma moderada-greu persis-
tent), malaltia cardiovascular (excloent-hi la hipertensió), 
diabetis mellitus tipus I i tipus II amb tractament farmaco-
lògic, insufi ciència renal moderada-greu, malaltia hepàtica 
crònica avançada, hemoglobinopaties i anèmies moderades-
greus, asplènia, malalties neuromusculars greus, immunosu-
pressió (incloent-hi l’originada per la infecció pel VIH o per 
fàrmacs o en els receptors de trasplantaments) i obesitat 
mòrbida (índex de massa corporal igual o superior a 40).

En el cas de personal susceptible que hagi tingut contac-
te amb malalts o treballadors diagnosticats o sospitosos de 
patir grip A, cal que es posi en contacte amb Salut Laboral.

El Servei de Prevenció està a disposició de les treballadores 
embarassades per tal de valorar-ne les possibles exposicions 
a risc biològic i les mesures preventives que cal implantar en 
cas necessari (Art. 25 Llei PRL 31/95 i RD 285/2009).

EXISTEIX VACUNA PER A LA GRIP A?

Encara no està disponible la vacuna per a la grip A; no obs-
tant això, en el moment en que sí que ho estigui s’informarà 
el personal del centre.
Per altra banda, és molt recomanable la vacunació contra la 
grip estacional, ja que ajudarà en la prevenció d’infeccions 
respiratòries i facilitarà el diagnòstic de la grip A.

ON ES POT TROBAR MÉS INFORMACIÓ?

Per resoldre qualsevol dubte o aclariment teniu a la vostra 
disposició el següent:

Servei de Prevenció de Riscos Laborals
Salut Laboral: 5538 / 5431
Àrea Tècnica: 2760

Epidemiologia Hospitalària (UASP):  
9839 / 380810 / 380407

Protocol per a la prevenció de la infecció pel virus 
pandèmic (H1N1) 2009 en centres sanitaris en la 
fase 6. 

Intranet: 
http://www.intra.csc.es/grip_nova/documents
/20090730_Protocol_grip_pandemica09_v10.pdf.

Sanitat respon les 24 hores al telèfon 902 111 444.
Departament de Salut (www.gencat.cat/salut/)
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