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1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest protocol és proporcionar  informació  i criteris a tots els professionals de  l’HCB 
per tal que es minimitzi el risc de transmissió de la infecció pel nou subtipus de la grip A(H1N1) tant 
als treballadors sanitaris i als malalts, com als visitants i als familiars. 

Aquest protocol és aplicable a qualsevol persona que treballa  a l’HCB. 

La transmissió és per gotes i per contacte, com passa habitualment amb el virus de la grip epidèmica, 
i, per tant, les persones exposades seran aquelles a les quals hagin pogut arribar gotes o hagin pogut 
entrar  en  contacte  amb  secrecions  respiratòries  d’un  malalt  amb  grip  durant  el  període  de 
transmissibilitat.  Conseqüentment,  les  precaucions  que  s’han  de  seguir  serien  les  de  contacte  i 
gotes.  

Tanmateix, atès que l’objectiu de salut pública per a aquesta fase és la contenció i que la transmissió 
per aerosols és possible en l’entorn assistencial té sentit que el personal sanitari adopti precaucions 
d’aire quan realitzi maniobres que puguin generar aerosols.  

 
2.‐ MECANISMES PRINCIPALS DE TRANSMISSIÓ DE LA GRIP: 
 
Transmissió per gotes 
• Els virus gripals es transmeten predominantment per gotes grans (> 5μm de diàmetre). 
• Les gotes grans, un cop expulsades  (amb  la  tos,  la parla  i  l’esternut), no viatgen per  l’aire més 

enllà d’una distància d’un metre. 
• Per  ser  transmeses,  aquestes  gotes  requereixen  proximitat  entre  la  persona  font  i  la  persona 

possible  receptora.  No  queden  suspeses  en  l’aire.  Han  d’entrar  en  contacte  directe  amb  les 
mucoses oral, nasal o conjuntival. 

 
Transmissió directa per contacte 
• Es desconeix la proporció de transmissió del virus gripal per contacte directe, però aquesta via de 

transmissió és clarament possible. 
• El contacte directe comporta el contacte de pell (per exemple, per  les mans) entre una persona 

infectada i una de susceptible. 
• El virus gripal pot sobreviure 24‐48 hores en superfícies ambientals no poroses, fins a 8‐12 hores 

en roba i paper i fins a 5 minuts a les mans. La transmissió més habitual depèn del contacte de les 
mans  amb  aquestes  superfícies  i  el  posterior  contacte  de  les  mans  contaminades  amb  les 
mucoses nasal, oral o conjuntival. 

 
Transmissió per l’aire 
• La  transmissió  per  l’aire  del  virus  gripal  (per  via  de  nuclis  goticulars  de menys  de  5  μm  de 

diàmetre, que queden suspesos en  l’aire  i poden viatjar alguns metres) s’ha suggerit en alguns 
treballs.  
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• No hi ha evidència per considerar que els nuclis goticulars amb virus de la grip puguin desplaçar‐
se pels sistemes de ventilació a llargues distàncies, com pot succeir, per exemple, amb altres virus 
o amb el bacil de la tuberculosi.  

 
 
3. PROTECCIÓ DE LA SALUT DELS TREBALLADORS I INCAPACITACIÓ TEMPORAL 

Assistència als treballadors 

Els treballadors sanitaris estan en risc d’adquirir la grip pel  virus  pandèmic (H1N1) 2009 a través de 
l’exposició relacionada amb el seu  lloc de treball. Davant  l’aparició dels primers símptomes de grip 
han d’informar el seu cap  immediat  i al Servei de Prevenció  (Salut Laboral) que realitzarà els  frotis 
faringi i/o nasal i enregistrarà les dades. 

Una vegada confirmada la sospita clínica i a l’espera del resultat del frotis, el treballador/a s’anirà al 
seu  domicili  amb  les  recomanacions  pertinents  en  quan  a mesures  de  protecció  i  tractament  si 
s’escau. 
El Servei de Prevenció comunicarà d’aquesta eventualitat al Cap immediat i al Cap corresponents de 
l’Institut.  Aquests  seran  els  responsables  de  transmetre  la  informació  a  tots  els  treballadors  de 
l’àmbit, molt especialment per a  la detecció de treballadors que tinguin factors de risc, que hauran 
de contactar amb Salut Laboral. 

Els treballadors sanitaris que s’hagin recuperat de la grip pel nou subtipus hauran de  contactar amb 
Salut Laboral (Servei de Prevenció) abans del  seu retorn al treball.   

Estudi de contactes  

Encara que a  la fase 6 de pandèmia es suprimeix  l’estudi de contactes  i  les mesures de quarantena 
domiciliaria i de quimioprofilaxi amb antivirals, haurà de vigilar‐se en aquestes situacions: 

Personal sanitari amb factors de risc: 

En cas de contacte no protegit proper  i/o perllongat amb un pacient o un altre treballador sanitari 
amb  diagnòstic  de  grip  H1N1,  els  treballadors  sanitaris  amb  factors  de  risc  intrínsecs 
(immunodepresió,  embaràs,  obesitat  mòrbida,  malalties  cròniques  cardíaques,  renals,  diabetis, 
tractaments de  llarga durada amb AAS, corticoides, etc,) s’hauran de posar en contacte amb Salut 
Laboral ( Servei de Prevenció) per tal de prendre les mesures pertinents. 

Cal recordar que  les treballadores en situació d’embaràs hauran d’evitar  l’atenció directa   a aquests 
malalts 

Davant de possibles contactes d’alt risc: 

En el cas en que un treballador sanitari hagi tingut una exposició de risc a un cas sospitós o confirmat 
de grip A(H1N1) sense haver‐se protegit adequadament haurà de contactar amb Salut Laboral. 

Aquestes  exposicions  de  risc  inclouen  els  procediments  invasius  tipus:  presa  de  mostres 
respiratòries,  frotis  nasal,  bas,  intubació,  broncoscòpies,  reanimacions,  ventilació  manual, 
nebulitzacions, inducció al esput, aspiració nasofaríngia, fisioteràpia toràcica, cures de traqueotomia, 
cirurgia i procediments post mortem en els que s’utilitzi instrumental que funciona a alta velocitat. 

 

Incapacitat temporal 

Si es confirma el diagnòstic de grip per probable exposició  laboral (malalt  ingressat  i/o company de 
feina amb grip H1N1) es considerarà  la baixa secundària a accident  laboral, en compliment amb el 
que  estableix  el  RD  664/1997  de  protecció  dels  treballadors  davant  els  riscos  relacionats  amb 
l’exposició a agents biològics en el treball.  

En cas contrari es tractaria d’una baixa per contingència comú. 
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4. PRECAUCIONS DE CONTROL DE LA INFECCIÓ EN L’HOSPITAL 
 
4.1. Higiene de mans 
 
La higiene de mans és la mesura més important per reduir la transmissió dels agents infecciosos a 
la pràctica diària i per a la prevenció de les infeccions nosocomials. 
• No s’han de tocar innecessàriament superfícies pròximes al malalt per evitar la contaminació de 

les mans,  com  també  la  transmissió  dels microorganismes  patògens  que  hi  pugui  haver  a  les 
mans. 

• La higiene de mans s’ha de fer amb aigua i sabó o amb productes preparats a  base alcohòlica en 
els  següents  casos:  abans  i  després  de  qualsevol  contacte  amb  el  pacient,    amb  secrecions  i 
excrecions o amb material que hagi tingut contacte amb les secrecions i les excrecions, abans de 
fer‐li una tècnica asèptica o de manipular un dispositiu  invasiu, després d’haver tingut contacte 
amb el  seu ambient  inert. L’ús de guants no  substitueix  l’higiene de  les mans en  cap d’aquets 
supòsits. 

• Els preparats amb base alcohòlica han d’estar col∙locats en el punt d’atenció dels pacients per 
facilitar‐ne l’ús. 

• Si es fa el rentat de mans convencional amb aigua i sabó, cal assegurar‐se que l’assecat de mans 
es fa adequadament amb tovalloles de paper. 

• Si  s’utilitzen  els  preparats  alcohòlics,  cal  friccionar  les  mans  fins  que  el  preparat  s’evapori 
totalment. 

• Si les mans estan visiblement brutes, s’han de rentar amb aigua i sabó normal. 
• El sabó o el preparat alcohòlic  ha d’arribar a totes les superfícies de les mans. 
• La higiene de mans  s’ha de  fer  abans de posar‐se  l’equip de protecció  individual  i després de 

treure‐se’l.  
• Cal  facilitar  a  totes  les persones en  contacte  amb el malalt  la higiene de mans  (col∙locació de 

dispensadors de preparat a base d’ alcohol a sales d’espera, habitacions, consultes, etc.). 
 
 
4.2. Higiene respiratòria 
Les transmissions que es van produir a  l’epidèmia de  la síndrome respiratòria aguda greu  (SARS en 
anglès) en centres sanitaris van posar de manifest la necessitat d’implantar una sèrie de mesures de 
protecció enfront de les infeccions respiratòries de seguida que el pacient arriba al centre sanitari per 
demanar assistència. Aquestes mesures de protecció enfront dels agents que es transmeten per  les 
secrecions respiratòries s’han anomenat mesures d’higiene respiratòria (també, “etiqueta de tos”) i 
s’han incorporat a les precaucions estàndard a la darrera revisió dels Centers for Disease Control and 
Prevention dels Estats Units, Guideline for isolation precautions: preventing transmission of infectious 
agents in healthcare settings 2007. 
L’objectiu de  les mesures d’higiene respiratòria és minimitzar  la transmissió del virus de  la grip  i 
altres microorganismes patògens que s’eliminen per via respiratòria.  
D’acord amb aquestes mesures els malalts i els acompanyants, igual que el personal sanitari, han de 
seguir les normes d’higiene següents: 
1. Tapar‐se la boca i el nas amb mocadors rebutjables en tossir i esternudar. 
2. Utilitzar mocadors rebutjables per netejar‐se el nas. 
3. Utilitzar receptacles per llençar els mocadors que estiguin a prop de l’individu. 
4. Després d’haver tossit o esternudat, rentar‐se  les mans amb aigua  i sabó o amb un preparat   a 

base d’ alcohol. 
5. No acostar les mans brutes a les membranes mucoses dels ulls i del nas. 
6. Col∙locar mascaretes quirúrgiques als pacients amb tos durant  l’espera al servei d’urgències  i en 

els trasllats dins de l’hospital, per evitar la contaminació ambiental. 
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4.3. Equips de protecció individual (EPI) 
Els EPI s’han de portar per protegir el personal de la contaminació de fluids corporals, reduir el risc de 
transmissió del virus  pandèmic entre pacients i personal i d’un pacient a un altre.  
La utilització dels EPI ha de basar‐se en  l’evidència disponible  i guardar proporcionalitat amb el risc 
que  es  produeixi  contacte  amb  les  secrecions  respiratòries.  A  més,  s’ha  d’adequar  a  les 
característiques de transmissibilitat del virus en cada fase. 
Les proteccions respiratòries que farà servir el treballador, en funció del tipus de procediment, seran 
les següents: 
 
Protector Respiratori tipus FFP2 
 
‐  El  personal  sanitari  que  atén  directament  els  casos  confirmats  o  sospitosos  o  persones  que 
treballen en situacions de contacte directe i prolongat amb casos. 
‐ El personal auxiliar, incloent‐hi personal de neteja, personal de bugaderia que pugui tenir contacte 
amb el pacient, amb restes de sang o secrecions corporals. 
‐ El personal de laboratori que manipula mostes de malalts. 
‐ Els familiars que participen en la cura dels pacients. 
 
Protector respiratori tipus FFP3 
 
‐Està  indicat en els  supòsits que  suposin generació d’aerosols  (maniobra de  reanimació,  intubació, 
presa  de  mostres  respiratòries,  ventilació  manual,  aspiració  nasofaríngia,  broncoscòpia, 
nebulitzacions,  inducció  de  l’esput,  fisioteràpia  toràcica,  cures  de  traqueotomia,  cirurgia  i 
procediments  post  mortem  en  els  quals  s’utilitzen  instruments  que  funciones  a  alta  velocitat). 
Aquests procediments s’han de fer sempre amb  la porta tancada  i hi ha de ser‐hi present només el 
personal que els practica. 
A  l’Annex 1 es troben  les recomanacions en quan a utilització d’Equips de Protecció  Individual   pel 
personal sanitari davant un pacient amb sospita o diagnòstic de grip nova i a l’Annex 2 la seqüència 
de col∙locació i retirada d’aquests. 
 
4.4. Control ambiental 
 
4.4.1. Gestió dels residus clínics i no clínics  

• Els residus generats han de ser tractats amb seguretat i eficiència, seguint els principis que es 
recullen en el Decret 27/1999, de gestió dels residus sanitaris. 

• Els líquids corporals com ara l’orina i la femta poden ser llençats al clavegueram . 
• S’han de portar guants en el moment de manipular qualsevol residu i rentar‐se les mans 

després d’haver‐se tret els guants. 
• Els residus que poden contenir el virus de la grip (mocadors, mascaretes, etc.) s’han de 

gestionar com a residus del grup II.    
 
4.4.2. Roba i bugaderia  

• La  roba  usada  durant  l’atenció  al  pacient  ha  de  ser  tractada  segons  les  precaucions 
estàndard. No es requereix cap mesura especial per a les robes que han estat en contacte 
amb casos sospitosos o confirmats de grip. 

• Totes les bosses de roba han de ser manipulades i transportades de manera que es previngui 
l’exposició  de  pell  o mucoses  del  personal,  com  també  la  contaminació  de  la  seva  roba  i 
l’ambient, i els altres pacients. 

• La roba s’ha de posar en receptacles apropiats immediatament després del seu ús i ha de ser 
empaquetada al lloc d’ús. 

• Les bosses s’han de lligar abans de ser extretes de l’àrea del pacient. 
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• S’han d’usar guants i davantals en la manipulació de la roba contaminada. 
• Cal    fer higiene de   mans després d’haver‐se  tret els guants que hagin estat en contacte 

amb roba contaminada. 
• Tota la roba de l’habitació s’ha de canviar a l’alta, incloses les cortines. 
• A  les  consultes  externes,  el  paper  és  una  bona  alternativa  als  llençols  i  s’ha  de  canviar 

després de cada pacient.  
 
4.4.3. Roba de treball del personal 

• L’ús  apropiat  de  l’equip  de  protecció  protegeix  la  roba  de  treball  en  la  majoria  de 
circumstàncies.  

• Els treballadors sanitaris no han de sortir de la feina amb la roba de treball.  
• La roba de treball s’ha portar per rentar a la bugaderia de l’hospital. 

 
4.4.4. Vaixella i estris de cuina  

• No es recomana cap precaució especial per a la vaixella i els estris usats pel pacient a l’hora 
de menjar i beure. S’han de rentar al rentaplats seguint les precaucions estàndard  

• No cal usar vaixella ni coberts d’un sol ús. 
 
4.4.5. Neteja ambiental i desinfecció de superfícies  

• El virus de la grip s’ inactiva amb les mesures habituals de neteja i desinfecció.  
• Per evitar generar partícules de pols s’ha de fregar en lloc d’escombrar. 
• La desinfecció  es pot fer amb lleixiu al 0,1% de clor lliure , que s’obté amb 20 ml de lleixiu al 

5% i afegint aigua fins tenir un litre. 
• Les àrees on estan els pacients s’han de netejar amb la freqüència indicada a les precaucions 

basades en la transmissió que s’han de seguir en cada fase. 
• La neteja amb aigua  s’ha de  fer de manera que no es  redistribueixin els microorganismes. 

Això  es  pot  aconseguir  netejant  primer  lleugerament  les  zones  altament  contaminades  i 
canviant els productes i la roba sovint. 

• S’ha d’evitar l’ús d’aspiradores. 
• Cal emprar material d’un sol ús. El material no rebutjable s’ha de rentar després d’haver‐lo 

fet servir. 
• Cal evitar aparells que facin recircular l’aire (per exemple, ventiladors). 
• El personal de neteja assignat a les àrees on estan ubicats els pacients amb grip no s’ha de 

traslladar a àrees on estan els malalts que no tenen grip.  
  
4.4.6. Material per a la cura del pacient  

• S’han de  seguir els procediments  adequat  tot  respectant  les precaucions de  contacte  i de 
gotes a l’hora de tractar el material usat o contaminat.  

 
4.4.7. Mobiliari  

• S’ha de  retirar  el mobiliari no  essencial de  les  recepcions,  les  àrees d’espera,  les  sales de 
diagnosi  i  tractament  i  les habitacions, especialment  si es  tracta de material  tou  i porós  la 
neteja i la desinfecció del qual són més difícils. 

• El mobiliari restant hauria de ser  fàcil de netejar  i no hauria de retenir pols ni brutícia. Les 
revistes, les joguines, els llibres i els diaris han de ser retirats de les sales d’espera. 
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4.5. Precaucions per evitar la transmissió del virus pandèmic en la fase 6 

• S’han  de  seguir  les  precaucions  estàndard,  les  normes  comunes  per  a  tot  tipus  de 
precaucions i les precaucions per evitar la transmissió per gotes i per contacte  

• Els pacients amb símptomes de grip pandèmica han de ser, idealment i sempre que sigui 
possible. atesos des de  l’inici de  la pandèmia, en una àrea separada dels pacients sense 
grip. 

• Els  pacients  amb  grip  pandèmica  haurien  de  ser  assistits,  fins  a  l’alta,  per  equips  de 
personal específic, diferenciats dels que atenen pacients sense grip. 

• S’han d’evitar els humidificadors. 

 

4.5.1. Selecció d’àrees separades per ubicar els pacients 

Per tal d’assistir els pacients amb grip pandèmica de manera separada dels pacients sense grip, 
cal  seleccionar  una  o  més  àrees,  sales  o  plantes  de  l’hospital  que  estiguin  físicament 
diferenciades,  que  disposin  de  diverses  habitacions  i  que  tinguin  els  serveis  necessaris 
d’infraestructura i complementaris (precaucions de cohort). 

Aquestes àrees haurien de tenir una sala de recepció/espera separada de la resta de l’hospital i 
no haurien de ser llocs de pas per a altres pacients, visites i personal assistencial.  

Davant de l’entrada cal assenyalar que es tracta d’una àrea separada o especial.  

Si és possible,  l’àrea hauria de  tenir un  sistema de  ventilació diferenciat del de  les  àrees de 
pacients sense grip. En tot cas,  l’aire de  l’àrea no hauria de difondre’s per  les sales veïnes  i  la 
resta d’àrees de l’hospital. 

L’Hospital  Clínic  està  treballant  activament  en  diverses  alternatives  per  adaptar 
progressivament i de forma ordenada la seva activitat normal a una situació d’augment de la 
demanda per causa de la pandèmia gripal. 

 

4.5.2. Funcionament de l’àrea  

Dins  de  l’àrea  designada,  els  pacients  han  d’estar  en  habitacions  individuals.  Si  el  nombre 
d’aquestes habitacions no és  suficient,  llavors poden  ser ubicats més pacients per habitació, 
depenent de  la  seva capacitat. De  fet, una àrea  separada pot consistir en una gran  sala amb 
múltiples llits (precaucions de cohort). 

A l’àrea designada caldria reservar una zona, d’una o més habitacions, per a pacients als quals 
calgui aplicar instrumentacions amb risc de producció d’aerosols. 

Els pacients han de romandre a l’àrea fins al moment de l’alta. Davant d’una necessitat extrema 
de llits per a nous pacients, els malalts convalescents que no presentin problemes respiratoris i 
que per raons de diversos tipus encara no hagin pogut ser donats d’alta poden ser traslladats a 
altres zones de  l’hospital o a centres assistencials externs; en aquest cas, cal procurar‐los una 
ubicació separada respecte a la resta de pacients. 

 

4.5.3. Mesures de control a les àrees separades   

Requisits a l’entrada 

Cal situar un cartell  informatiu davant de  l’entrada en el qual s’indiqui  la  llista de precaucions 
que cal adoptar per entrar dins de  l’àrea. També caldría disposar d’un sistema per tal que els 
sanitaris,  altre  tipus  de  personal  i  els  visitants  signin  i  assenyalin  el  dia  i  l’hora  de  la  seva 
entrada, mesura que en el seu moment permetria fer un seguiment dels possibles contactes. El 
nombre de persones que treballin dins de l’àrea ha de ser el mínim indispensable. 
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Mesures de control de la infecció 

Totes les persones que entrin dins de l’àrea han d’adoptar sempre les precaucions estàndard 
de  prevenció  de  les  infeccions,  les  normes  comunes  per  a  tot  tipus  de  precaucions  i  les 
precaucions per evitar la transmissió per gotes i per contacte.  

Davant de l’entrada hi ha d’haver un espai i dotacions perquè el personal i els visitants puguin 
equipar‐se amb les mesures de precaució.  

 

Disposició i equipament del pacient 

En  els  espais  per  a  les  precaucions  de  cohort,  els  pacients  s’han  de  situar  a  una  distància 
mínima entre si d’un metre.  

El malalt ha de tenir al seu abast un recipient o una bossa per dipositar residus, que s’han de 
gestionar com a residus del grup II. El mobiliari ha de ser l’essencial.  

Cal assignar a cada pacient l’instrumental bàsic (termòmetre, estetoscopi i altres) o bé fer servir 
material d’un sol ús. El material reutilitzable ha ser netejat  i desinfectat adequadament entre 
pacients. 

 
4.5.4. Visites i serveis especials    
 
Visites 
S’han  de  restringir  les  visites  de  persones  que  no  hagin  tingut  la  grip  o  que  no  estiguin 
vacunades amb vacuna pandèmica.  
Les visites que vagin a una àrea on hi hagi malalts amb grip s’han d’instruir específicament en la 
neteja i la higiene correcta de mans. 
Serveis religiosos 
Les persones que donin  serveis  religiosos als malalts amb grip han de  seguir  les precaucions 
estàndard i les precaucions per evitar la transmissió per gotes. 
Inspecció post mortem 
No  s’ha  de  fer  de  rutina. Quan  les  circumstàncies  exigeixin  aquesta  pràctica,  el  personal  ha 
d’anar  protegit  amb  un  equip  de  protecció  personal  que  inclogui  protector  respiratori  de 
partícules tipus FFP3. 
Maneig dels difunts 
El personal que intervingui ha de seguir les precaucions estàndard.  
Si es preveu que hi pot haver esquitxades de sang, fluids corporals, secrecions o excrecions en 
les mucoses facials, el personal ha de portar mascareta FFP2 i protecció ocular. 
Serveis funeraris 
El personal dels serveis funeraris ha de seguir en tot moment les precaucions estàndard.  
En els difunts ja no hi ha transmissió per gotes i, per tant, no cal utilitzar aquestes precaucions. 
Ambulàncies 
A la fase 6, les ambulàncies han de seguir les precaucions estàndard, les normes comunes per a 
tot tipus de precaucions i les precaucions per evitar la transmissió per gotes.  
S’ha de col∙locar degudament una mascareta quirúrgica al malalt  i mantenir‐la durant tot el 
trasllat.  
El personal de  l’ambulància ha d’utilitzar protector  respiratori de partícules  tipus FFP2. Si els 
malalts  requereixen procediments que generin aerosols el protector  respiratori de partícules 
haurà de ser FFP3.  
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5.‐ PREVENCIÓ DE LA INFECCIÓ EN CONSULTES EXTERNES, CENTRES D’ATENCIÓ PRIMARIA (CAPSE, 
CAP Les Corts) i SERVEI D’URGÈNCIES  
 
L’Hospital  Clínic  i  GesClinic  estan  treballant  activament  en  diverses  alternatives  per  adaptar 
progressivament  i  de  forma  ordenada  la  seva  activitat  normal  a  una  situació  d’augment  de  la 
demanda per causa de la pandèmia gripal. 

Els dispositius assistencials de consultes externes, CAPs  i UCIES han de considerar  les mesures de 
prevenció i control de la infecció com una activitat preventiva essencial i integrada dins de la seva 
tasca. 

Tant el personal com les persones ateses i els familiars o visitants que els acompanyin han de seguir 
mesures higièniques adequades, com ara utilitzar mocadors de paper, tapar‐se la boca i el nas quan 
es  tus o  s’esternuda,  rentar‐se  les mans després d’haver  tossit, esternudat o utilitzat el mocador  i 
evitar portar‐se les mans als ulls i al nas. 

Els pacients amb símptomes de grip pandèmica han de ser,  idealment  i sempre que sigui possible, 
atesos, des de l’inici de la pandèmia, en una àrea separada dels pacients sense grip.   

S’han de seguir les precaucions estàndard, les normes comunes per a tot tipus de precaucions i les 
precaucions per evitar la transmissió per gotes i per contacte  

 

5.1. Higiene de mans ; 5.2. Higiene respiratòria i 5.3. Equips de protecció individual (EPI): mateixes 
instruccions que pels centres sanitaris (Hospitals) 

 
5.2. Precaucions per evitar la transmissió  virus pandèmic en la fase 6  
En les consultes externes, CAPs i Serveis d’Urgències, els pacients amb símptomes de grip pandèmica 
haurien de ser  idealment atesos, des de  l’inici de  la pandèmia,  i sempre que sigui possible, en una 
àrea separada dels pacients sense grip.  
Cal  seguir  les precaucions estàndard,les precaucions de gotes    (posar una mascareta quirúrgica al 
malalt)  i  les precaucions de  contacte.  Si es practica  alguna exploració que pugui  generar  aerosols 
caldrà que el sanitari porti un protector respiratori de partícules FFP3. 

5.2.1. Selecció d’àrees separades per ubicar els pacients   

Per tal d’assistir els pacients amb grip pandèmica de manera separada dels pacients sense grip, cal 
seleccionar una o més àrees, que estiguin físicament diferenciades, que tinguin diversos despatxos o 
consultoris i que disposin dels serveis indispensables d’infraestructura i complementaris. 
Aquestes àrees haurien de tenir, si es possible, una sala de recepció separada de la resta de consultes 
externes o de l’equip d’atenció primària i una entrada i sortida diferent de la general, i no haurien ser 
llocs de pas per a altres pacients, acompanyants i personal assistencial.  
Les portes  i  les finestres entre aquestes àrees  i  les de  la resta del dispositiu assistencial han d’estar 
sempre tancades. 
A  l’entrada  cal  assenyalar  que  es  tracta  d’una  àrea  separada  o  especial  per  a  pacients  amb  grip 
pandèmica.  
En la mesura que sigui possible, l’àrea hauria de tenir un sistema de ventilació diferenciat del de les 
àrees de pacients sense grip. En tot cas, l’aire de l’àrea no haurà de difondre’s per les sales veïnes i la 
resta d’àrees. 
 
5.2.2. Funcionament de l’àrea 
Els pacients han de  romandre a  l’àrea  fins al moment d’acabar  la visita  i d’abandonar el dispositiu 
assistencial.  
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5.2.3. Mesures de control a les àrees separades 

Requisits a l’entrada 

Cal situar un cartell informatiu davant de l’entrada en el qual s’indiqui la llista de precaucions que cal 
adoptar per entrar dins de  l’àrea. El nombre de persones que  treballin dins de  l’àrea ha de  ser el 
mínim indispensable. 

Mesures de control de la infecció: 

Totes les persones que entrin dins de l’àrea han d’adoptar les mesures estàndard de prevenció de les 
infeccions,  com  també  les normes  comunes per a  tot  tipus de precaucions  i  les precaucions de  la 
transmissió per gotes.  

Els pacients han d’adoptar les mesures de precaució de la transmissió per gotes. 

Disposició i equipament del pacient 

En els espais reservats per als malalts amb grip (precaucions de cohort), els pacients s’han de situar a 
una distància mínima entre si d’un metre. El malalt ha de tenir al seu abast un recipient o una bossa 
per dipositar residus. El mobiliari ha de ser l’essencial.  

Cal  assignar  a  cada  pacient  l’instrumental  bàsic  (termòmetre,  estetoscopi,  etc.)  o  bé  fer  servir 
material  d’un  sol  ús.  El  material  reutilitzable  ha  ser  netejat  i  desinfectat  adequadament  entre 
pacients. 

Neteja i desinfecció 

L’àrea ha de ser netejada de manera molt curosa almenys una vegada al dia. L’equipament de neteja 
usat ha de ser desinfectat segons les normes per a tot tipus de precaucions. 

 

5.2.4. Limitació de determinats serveis ambulatoris  

Per tal de disminuir el risc de transmissió en el decurs de la fase pandèmica, seria prudent limitar les 
visites als serveis sanitaris no essencials, com, per exemple, el servei d’odontologia.  

Atès el risc d’exposar‐se a aerosols  i esquitxades, el personal hauria d’anar protegit amb equips de 
protecció individual adequats que incloguin protecció d’ulls i protector respiratori de partícules tipus  
FFP3. 
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 ANNEX 1 
 

 
RECOMANACIONS PEL PERSONAL SANITARI DAVANT D’UN PACIENT AMB SOSPITA O 

DIAGNÒSTIC DE GRIP NOVA 
 

 
 
1 – Higiene o antisèpsia de mans. Extremar les precaucions. 
 
S’ha de fer higiene de les mans després del contacte amb un malalt i sempre que s’entri en contacte 
amb  qualsevol  element  que  pugui  estar  contaminat  per  secrecions  del  pacient,  també  sempre 
immediatament després de treure els guants. S’utilitzarà un sabó neutre pel rentat de mans rutinari 
o solucions de base alcohòlica. 
 
2 – Ús de guants  
 
És la protecció més important en el cas de neteja de l’habitació. 
S’utilitzaran guants per qualsevol contacte amb el malalt, amb fluids o amb objectes del seu entorn. 
Així mateix, s’han d’utilitzar quan s’entri en contacte amb zones potencialment contaminades amb 
gotes (1 metre entorn al pacient si aquest està enllitat). 
Els guants es trauran immediatament abans de sortir de l’habitació, seguint el procediment habitual. 
S’eliminaran en bosses grogues de grup II. 
Cal practicar higiene de mans sempre després d’haver retirat els guants (amb aigua i sabó o preparat 
alcohòlic). 
 
3 – Bates / davantals  
 
En  l’atenció  als  malalts  ingressats  i  en  totes  aquelles  activitats  que  puguin  generar  aerosols, 
nebulitzacions o esquitxades de  fluïts  corporals,  secrecions  i excrecions,  s’utilitzarà bata no estèril 
d’un sol ús tot col∙locant‐se sota  la mateixa davantals de plàstic. També en cas de contacte directe 
amb el pacient.  
S’ha de treure la bata i el davantal abans de sortir de l’habitació, amb molta cura per evitar possibles 
aerosolitzacions. S’eliminaran en bosses grogues de grup II. 
 
4 – Protectors oculars. 
 
S’utilitzaran durant els procediments que poden generar aerosols, nebulitzacions o esquitxades de 
sang, fluïts corporals, secrecions o excrecions. 
 
5 – Ús de mascaretes de protecció respiratòria FFP2 o FFP3 
 
S’utilitzaran en  l’atenció directe al pacient. Ha de  cobrir  correctament  la boca  i el nas  i estar ben 
ajustada al contorn facial (Veure esquema de col∙locació de la mascareta). 
S’han de posar abans d’entrar a l’habitació i s’ha de retirar al sortir‐ne, fora de la mateixa. 
El tipus protecció respiratòria a utilitzar dependrà del procediment que es realitzi (veure taula 1) 
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TIPUS DE PROCEDIMENT 
 

 
TIPUS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 

 
 

INVASIU:  
Presa de mostres respiratòries (frotis nasal i 
bas), intubació, broncoscòpies, reanimacions, 
ventilació manual, nebulitzacions, inducció al 
esput, aspiració nasofaríngia, fisioteràpia 
toràcica, cures de traqueostomia, cirurgia i 

procediments post mortem en els que s’utilitzi 
instrumental que funciona a alta velocitat.  

 

 
 
 
 

FFP3  

 
NO INVASIU:  

Cures, higiene, extraccions de sang, barberia...  

 
FFP2 

 

 
TRASLLAT PACIENT 

 
No és necessària la protecció respiratòria sempre 
i quan l’estat del pacient permeti que aquest 
porti mascareta quirúrgica durant el trasllat.  

En el cas en que això no fos possible la persona 
que traslladi al pacient farà servir FFP2 

 
NETEJA HABITACIÓ 

 
FFP2 

 

 
PERSONAL QUE ACCEDEIXI AL INTERIOR DE 

LES HABITACIONS:  
Manteniment, personal de RX, visites.... 

 
FFP2  

 

 
Davant de qualsevol procediment en el qual el personal no hagi d’apropar‐se a menys de 2m del 

malalt podrà fer‐se servir mascareta quirúrgica (recollir escombraries, canvi paperera, 
reparacions puntuals al interior de l’habitació...). 
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Taula 1 
 
 
 

 
• Mai s’utilitzarà un protector FFP2 o FFP3 en un malalt o sospitós, sempre es farà servir  

mascareta quirúrgica. 
• Recordar  que  és  imprescindible  l’ús  de  guants  i  bates  durant  qualsevol  activitat  al 

interior de l’habitació. 
• No és necessari disposar en stock de  les mascaretes o dels davantals de plàstic als 

diferents  serveis  o  unitats,  ja  que  en  cas  de  necessitat  existeixen  en  stock  a 
magatzem  (24h).  Ext. magatzem:  2325,  a  les  hores  en  que  el magatzem  no  està 
operatiu, es troben sota custodia de seguretat (382121 o 380122). 

• Tot  l’equip  de  protecció  personal  utilitzat  per  l’atenció  del  pacient  (guants,  bata, 
davantal i mascareta) es dipositarà en bosses grogues com a residu de grup II.  

• Als  Serveis  d’URGÈNCIES  recordar  que,  junt  amb  les  precaucions  estàndard,  el 
treballador  utilitzarà  protecció  respiratòria  FFP2,  durant  l’atenció  a  qualsevol 
pacient amb simptomatologia respiratòria.  

• El malalt haurà de portar mascareta quirúrgica fins a tenir el diagnòstic. 
• Si  un  treballador  realitza  maniobres  invasives  (veure  pàgina  anterior)  sense  la 

protecció  adient  cal  que  contacti  amb  Salut  Laboral  per  tal  de  valorar  la 
conveniència de realitzar profilaxi post exposició. 
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ANNEX 2 
 
 

SEQÜÈNCIA COL∙LOCACIÓ I RETIRADA D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (E.P.I’s.)  
 
 
Fora de l’habitació 
 

1.  Abans de col∙locar‐se els E.P.I.’s es realitzarà una correcta higiene de mans 

2. Col∙locar‐se el davantal de plàstic d’un sol ús 

3. Col∙locar‐se la bata d’un sol ús 

4. Col∙locar‐se la protecció respiratòria, segons el vist en el apartat anterior 

5. Col∙locar‐se les ulleres 

6. Col∙locar‐se els guants, tot cobrint els punys de les bates 

 

COM TREURE’S ELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (E.P.I.’s) 
 
Dintre de l’habitació 
 

1. Treure’s la bata i el davantal  

2. Treure’s els guants i llençar‐los com a residu de grup II a bossa groga  

3. Realitzar higiene de mans amb solució alcohòlica 

4. Sortir de l’habitació 

 
Fora de l’habitació 

 

5. Treure’s les ulleres i deixar‐les per a desinfectar 

6. Treure’s la protecció respiratòria i llençar‐los com a residu de grup II a bossa groga  

7. Realitzar higiene de mans amb solució alcohòlica o amb aigua i sabó 
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COL·LOCACIÓ PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA  
 

 

  
 
Nº 1 La mascareta es col∙locarà en el palmell de la 
mà, amb la peça metàl∙lica cap als dits. Les bandes 
cauran lliurement 

 
Nº 2 Col∙loqui la part inferior de la mascareta per 
sota de la barbeta amb la peça metàl∙lica sobre 
el nas. 

 

  
 
Nº 3 Col∙loqui la banda de subjecció per sota de les 
orelles i la superior a la coronilla. 

 
Nº4 Utilitzant les 2 mans, moldegi el clip nasal al 
voltant del nas en la seva part baixa. 
No ajustar amb una sola ma. 
 

 
Nº 5 comprovar l’ajust de la mascareta amb vàlvula: Cobrir la part frontal de la mascareta amb les 
dues mans, tenint cura de no deformar‐la. Seguidament inhalar amb força, si l’aire flueix al voltant del 
nas, reajustar el clip nasal. Si es noten fuites als extrems de la mascareta reajustar les bandes de 
subjecció. 
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	4.4.3. Roba de treball del personal
	 L’ús apropiat de l’equip de protecció protegeix la roba de treball en la majoria de circumstàncies. 
	 Els treballadors sanitaris no han de sortir de la feina amb la roba de treball. 
	 La roba de treball s’ha portar per rentar a la bugaderia de l’hospital.
	4.4.4. Vaixella i estris de cuina 
	 No es recomana cap precaució especial per a la vaixella i els estris usats pel pacient a l’hora de menjar i beure. S’han de rentar al rentaplats seguint les precaucions estàndard 
	 No cal usar vaixella ni coberts d’un sol ús.
	4.4.5. Neteja ambiental i desinfecció de superfícies 
	 El virus de la grip s’ inactiva amb les mesures habituals de neteja i desinfecció. 
	 Per evitar generar partícules de pols s’ha de fregar en lloc d’escombrar.
	 La desinfecció  es pot fer amb lleixiu al 0,1% de clor lliure , que s’obté amb 20 ml de lleixiu al 5% i afegint aigua fins tenir un litre.
	4.4.6. Material per a la cura del pacient 
	 S’han de seguir els procediments adequat tot respectant les precaucions de contacte i de gotes a l’hora de tractar el material usat o contaminat. 
	4.5.1. Selecció d’àrees separades per ubicar els pacients
	Mesures de control de la infecció
	Totes les persones que entrin dins de l’àrea han d’adoptar sempre les precaucions estàndard de prevenció de les infeccions, les normes comunes per a tot tipus de precaucions i les precaucions per evitar la transmissió per gotes i per contacte. 
	Davant de l’entrada hi ha d’haver un espai i dotacions perquè el personal i els visitants puguin equipar-se amb les mesures de precaució. 
	5.2.1. Selecció d’àrees separades per ubicar els pacients  
	5.2.3. Mesures de control a les àrees separades
	Requisits a l’entrada
	Cal situar un cartell informatiu davant de l’entrada en el qual s’indiqui la llista de precaucions que cal adoptar per entrar dins de l’àrea. El nombre de persones que treballin dins de l’àrea ha de ser el mínim indispensable.
	Mesures de control de la infecció:
	Totes les persones que entrin dins de l’àrea han d’adoptar les mesures estàndard de prevenció de les infeccions, com també les normes comunes per a tot tipus de precaucions i les precaucions de la transmissió per gotes. 
	Els pacients han d’adoptar les mesures de precaució de la transmissió per gotes.
	Disposició i equipament del pacient
	En els espais reservats per als malalts amb grip (precaucions de cohort), els pacients s’han de situar a una distància mínima entre si d’un metre. El malalt ha de tenir al seu abast un recipient o una bossa per dipositar residus. El mobiliari ha de ser l’essencial. 
	Cal assignar a cada pacient l’instrumental bàsic (termòmetre, estetoscopi, etc.) o bé fer servir material d’un sol ús. El material reutilitzable ha ser netejat i desinfectat adequadament entre pacients.
	Neteja i desinfecció
	L’àrea ha de ser netejada de manera molt curosa almenys una vegada al dia. L’equipament de neteja usat ha de ser desinfectat segons les normes per a tot tipus de precaucions.


