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Ens adrecem novament a vostè per traslladar-vos que són innumerables les queixes dels 

professionals de l’àmbit sanitari respecte de les condicions en què han de dur a terme la seva actuació 

sense poder comptar amb material per protegir-se, material que sovint, han de reutilitzar. 

 

És evident la manca de previsió del que ha succeït, només cal recordar el que afirmava el Secretari 

de Salut Pública quan deia que no hi havia falta de material a cap centre de la xarxa pública i que la 

previsió d’estocs era suficient,  

 

"Fins ara no hi ha hagut desabastament als centres sanitaris de la xarxa pública. És més, hi ha 

estocs suficients i s'han fet compres suficients. Una altra cosa és que si un centre disposa del seu 

estoc habitual i li desapareix, la reposició pot ser relativament ràpida, però pot ser un 

problema importantíssim, a més del problema ètic i de falta de consciència de les persones que 

ho puguin realitzar." 

 

Ha transcorregut quasi un mes des de l’inici d’aquesta crisi provocada per la Covid-19, en aquest 

temps hem vist com des del Departament s’han anat dictant diferents guies d’actuació que, dona la 

sensació, responen més a la necessitat d’adaptació per la manca de recursos materials i d’EPI’s 

adequats,  que per criteris epidemiològics o de cura dels seus treballadors.  

 

Al  mateix temps la proliferació de canvis de criteri i de protocols  incrementen la confusió i/o 

indignació dels professionals perquè han pogut constatar com inicialment havien d’utilitzar bates 

impermeables, mascaretes FFP2 o FFP3, ulleres de protecció, etc,  i al cap d’uns dies es canvia el 

criteri i amb una simple mascareta quirúrgica i uns guants se’ls diu que ja és suficient. 

 

La constant adaptació de protocols també ha modificat els criteris de la situació de confinament de 

les treballadores i treballadors que han tingut contacte amb persones que han donat positiu en la 

Covid-19. 

 

Inicialment la treballadora o treballador, que havia estat en contacte amb un pacient positiu, havia 

de fer un confinament de 14 dies com a mesura de precaució; hem de recordar que, en aquell 

moment, hi havia experts en malalties infeccioses que alertaven que  algunes persones havien donat 

positiu més enllà dels 14 dies. 
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Ara el que determina ser tributari d’estar en quarantena bé donat pel grau d’exposició a la Covid-19,  

però com es mesura aquest grau en centres on gairebé tots els malalts ingressats són Covid+?; Doncs 

bé aquest suposat control del grau d’exposició és el que determina si es pot continuar en servei actiu 

o si s’ha d’estar en aïllament 7 dies i, si no es tenen símptomes, encara que no s’hagi fet cap mena de 

prova (Test i/o PCR) la persona treballadora s’incorpora al seu lloc de treball. 

 

Els criteris han canviat: 

 

Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2,  18.03.2020 

 

Exposicions d’alt risc: caldrà remetre el professional a domicili. En cas que els serveis essencials 

dels centres sanitaris quedin compromesos, d’acord amb les unitats bàsiques de prevenció al  

cap de 7 dies es realitzarà PCR. Si la PCR és negativa es reincorporarà al seu lloc de treball amb 

mascareta quirúrgica a més de les mesures bàsiques d’autoprotecció habituals. En cas que la 

PCR surti positiva, el professional romandrà en aïllament domiciliari fins a completar els 14 

dies i es reincorporarà al seu lloc de treball amb les mesures bàsiques d’autoprotecció habituals 

després d’una PCR negativa. Si la zona de treball habitual és en un àmbit amb pacients d’alt 

risc, el treballador haurà de ser reubicat a una altra àrea assistencial. 

 

 

Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2,  02.04.2020 

 

3.1. Procediment d’actuació en personal sanitari i altres serveis essencials: 

 

El personal sanitari i el personal que pertanyi a altres serveis essencials que sigui cas probable 

o confirmat ha de retirar-se de l’activitat laboral i romandre aïllat al seu domicili. 

 

1. Si es realitza test de diagnòstic microbiològic. 

 

Un cop transcorreguts 7 dies des de l’inici de símptomes i estant en absència de febre i amb 

millora clínica respiratòria els últims 3 dies, si hi ha disponibilitat, es realitzarà un test 

diagnòstic. 

 

- Si el resultat és negatiu, finalitzarà l’aïllament, s’incorporarà a la seva activitat assistencial 

portant mascareta fins transcorreguts 14 dies des de l’inici de símptomes, sempre que hagi 

hagut resolució de la clínica respiratòria, evitant durant aquest temps qualsevol contacte amb 

pacients immunodeprimits. 

 

- Si el resultat és positiu, continuarà en aïllament fins que transcorrin 14 dies des de l’inici de 

símptomes i es repetirà la PCR en finalitzar l’aïllament. Si és negatiu s’incorporarà a la feina, i 

si és positiu es repetirà al cap 72 hores. 

 

2. Si no es realitza test de diagnòstic microbiològic. 

 

El treballador es reincorporarà al seu lloc de treball transcorreguts 7 dies des de l’inici de 

símptomes en absència de febre sense necessitat de prendre antitèrmics en els últims 3 dies i 

sempre que s’hagin resolt la clínica respiratòria. S’incorporarà a la seva activitat amb 

mascareta quirúrgica fins a completar 14 dies des de l’ inici de símptomes, evitant durant 

aquest temps el contacte amb pacients immunodeprimits. 



Els treballadors amb un quadre clínic que requereixi ingrés hospitalari podran ser donats 

d'alta si la seva situació clínica ho permet encara que la PCR continuï sent positiva, però han 

de mantenir l'aïllament domiciliari amb monitorització de la seva situació clínica almenys 14 

dies des de l'alta hospitalària, sempre que el quadre clínic s’hagi estat resolt o fins que 

s'obtingui un resultat negatiu de laboratori. Els casos que en el moment de l’alta tenen un 

resultat negatiu de laboratori poden ser incorporats en el seu lloc de treball.  

 

La mateixa Guia d’actuació es fa ressò d’una realitat, la manca de tests de diagnòstic que permetin 

determinar la situació dels treballadors i treballadores, i el que és més greu, se’ns està dient que un 

treballador tot i donar positiu en la Covid-19, si no té símptomes, és apte per treballar, criteri que 

contradiu el que afirma la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SEIM), 

que alerta sobre la manca de fiabilitat dels tests i la necessitat de fer la PCR com a prova de referència, 

és per això que no podem acceptar que cap professional sanitari es pugui incorporar sense que se 

l’hagi fet el test, ja que admetre el contrari suposa posar en risc no només el treballador sinó també 

a les persones que aquest hagi d’atendre i als mateixos companys. 

 

Per tot, 

 

Demanem que es prenguin totes les mesures encaminades a garantir l’especial protecció del conjunt 

de professionals de la sanitat, en tots i cadascun dels àmbits d’actuació, que es retorni al criteri inicial 

de confinament i us reiterem la nostra total disponibilitat i col·laboració per treballar-hi 

conjuntament.  

 

Atentament, 
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