
	  
	  

Com actuar davant el coronavirus 
2019-nCoV 
Amb motiu de l’estat d’alerta a nivell mundial sobre l’epidèmia del coronavirus 
2019-nCoV, des de Grup Preving volem indicar algunes pautes claus del tema. 
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ja ha alertat que es tracta d’una 
“informademia” a causa de la desinformació generalitzada, mentre que, per la 
seva banda, la Xina acusa els EUA de provocar un estat de pànic amb les 
mesures proposades. 

No obstant això, la taxa de mortalitat és baixa si ho comparem amb els de 
l’epidèmia de SRAS, la síndrome respiratòria aguda i greu que es va iniciar el 
2002 a la Xina. Segons les dades actuals, la mortalitat de el nou coronavirus és 
de l’2,2%. 

DADES IMPORTANTS SOBRE EL CORONAVIRUS 
Tot i l’emergència, els experts consideren poc probable que el nou coronavirus 
causi brots epidèmics a Espanya, ja que contenim els mitjans i els recursos per 
controlar-ho de manera eficaç des del sistema sanitari. Malgrat això, anem a 
aclarir alguns dels punts clau: 

Què és un coronavirus? 

Els coronavirus són una àmplia família de virus que normalment afecten només 
als animals. Alguns tenen la capacitat de transmetre dels animals a les persones. 
Produeixen quadres clínics que van des del refredat comú fins a malalties més 
greus. 

Simptomatologia 

Els símptomes més comuns inclouen tos, mal de coll, febre i sensació de falta 
d’aire. En casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, dificultat important 
per respirar, fallada renal i fins i tot la mort. Finalment, els casos de major 
gravetat, generalment ocorren en persones grans o que pateixen alguna altra 
malaltia com per exemple, de cor, de l’pulmó o problemes d’immunitat. 

El seu període d’incubació és de 3 a 7 dies, amb un màxim de 14. 

 



	  
	  

Com es produeix el contagi? 

Es transmet principalment per les gotes respiratòries i pel contacte directe amb 
les secrecions de persones infectades. Sembla poc probable la transmissió per 
l’aire a distàncies majors d’un metre. 

El major grau d’incertesa versa sobre les característiques de la 
transmissió d’aquest virus, la situació epidemiològica actual al país i el principi 
de precaució. Tot i que no hi ha una evidència científica confirmada al respecte, 
hi ha teories que apunten que la gravetat més generalitzada del coronavirus és 
que aquest pugui transmetre fins i tot abans de començament dels símptomes. 

Quin és el tractament? 

No existeix un tractament específic per al nou coronavirus. Sí que existeixen 
molts tractaments per al control dels seus símptomes pel que l’assistència 
sanitària pot millorar el pronòstic. 

Procediment d’actuació del coronavirus 

El Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de 
Sanitat ha publicat en un document el procediment d’actuació davant de casos 
d’infecció pel nou Coronavirus (amb la nomenclatura 2019-nCoV). S’hi detallen 
les pautes corresponents a: 

• Definició de casos d’infecció pel nou coronavirus 
• Diagnòstic d’infecció 
• Procediment de notificació de casos 
• Estudi i maneig de contactes 
• Mesures dirigides a la prevenció i control de la infección 

 



	  
	  

 

 



	  
	  

 

 

PREVENCIÓ DE EL NOU CORONAVIRUS: QUÈ ES POT 
FER? 
Per part de la població en general es poden dur a terme una sèrie de pautes per 
prevenir el contagi: 

• Realitzar una higiene de mans freqüent (rentat amb aigua i sabó o 
solucions alcohòliques), especialment després de contacte directe 
amb persones malaltes o el seu entorn. 

• Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció 
respiratòria, com tos o esternuts. 

• Mantenir una distància d’un metre aproximadament amb les persones 
amb símptomes d’infecció respiratòria aguda; cobrir-se la boca i el 
nas amb mocadors d’un sol ús o amb una tela al tossir o esternudar i 
rentar-se les mans. 

• No cal prendre precaucions especials amb els animals a Espanya, ni 
amb els aliments, per evitar aquesta infecció. 

• No hi ha cap restricció als viatges ni a el comerç amb la Xina. El lloc 
amb el qual es relaciona el brot és la ciutat de Wuhan. 

• És recomanable, en general, i en especial a la ciutat de Wuhan, evitar 
consumir carn poc cuinada i el contacte proper amb animals vius o 
morts, domèstics o salvatges i; s’han de mantenir precaucions en cas 
d’entrar en contacte amb persones que hagin estat recentment a 
Wuhan i pateixin infeccions respiratòries. 

• Si ha viatjat a Wuhan i en les dues setmanes posteriors va presentar 
símptomes respiratoris (tos, mal de coll, febre, sensació de falta 
d’aire) ha de comunicar als serveis sanitaris l’antecedent de l’estada 
en aquesta ciutat. 

 

 



	  
	  

 
 

 



	  
	  
Per la seva banda, també s’ha creat un protocol a seguir per part de 
personal sanitari: 

• El personal sanitari ha de determinar ràpidament si el 
pacient amb Infecció Respiratòria Aguda ha de ser 
investigat de el nou coronavirus. 

• Els pacients que s’identifiquin com a casos en 
investigació seran conduïts de manera immediata a una 
zona d’aïllament, activant el protocol amb el personal 
sanitari corresponent. 

• Els casos en investigació, probables i confirmats haurien de 
ser ingressats en un hospital en aïllament de contacte i 
per gotes. 

• En els casos en què no sigui necessari l’ingrés hospitalari 
podrà valorar la seva assistència i aïllament domiciliari. Per 
això, els serveis sanitaris han de proporcionar el pacient i 
els seus convivents totes les indicacions necessàries. 

• Tot el personal sanitari que atengui en els casos de 
coronavirus o possibles casos de portar un equip de 
protecció individual homologat, a l’igual que totes les 
persones que entrin a la zona d’aïllament. Aquest equip de 
protecció inclourà bates impermeables, mascareta FFP2, 
guants i protecció ocular anti esquitxades. 

Altres mesures, especialment destinades a el personal sanitari, pots 
trobar-les en aquest enllaç aquest enllaç. 

Des de Grupo Preving aconsellem que en cas de dubte truquis a el 
Centre de Salut i consultes als professionals sanitaris. 

	  


