Facultat de Medicina i Ciències de la Salut -Campus Clínic

C/ Casanova 143
08036 Barcelona

PROTOCOL D’ACTUACIÓ COVID‐19 a la FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA
SALUT‐ CAMPUS CLÍNIC (UB)

L’objectiu d’aquest protocol és el de definir circuits d’actuació i accions a realitzar davant de l’aparició d’un cas sospitós o
confirmat de COVID-19 a la Facultat de Medicina per tal de poder trencar cadenes de transmissió i evitar l’aparició de casos
secundaris i/o brots de la malaltia dins de la Facultat per tal que interfereixi el mínim possible en l’activitat docent.
Donem per sabut que els estudiants o treballadors que presentin símptomes compatibles amb COVID-19 (tos, febre,
dispnea, anòsmia, diarrea, cefalea,..), aquelles a qui se’ls hagi diagnosticat la malaltia i no hagin finalitzat el període
d’aïllament requerit o les que es troben en quarantena domiciliaria per ser contactes estrets d’un cas confirmat, NO podran
accedir a la Facultat.
El protocol segueix les recomanacions dels protocols establerts per les autoritats corresponents.
Principis bàsics per la prevenció de Covid-19
El SARS-CoV-2 es transmet a través de les secrecions respiratòries de persones infectades, principalment pel contacte
directe amb gotes respiratòries de mes de 5 micres (capaces de transmetre’s a distàncies de fins a dos metres) o per la
generació d’aerosols per aquests pacients, en menys ocasions, la transmissió pot ser deguda per la contaminació per les
secrecions respiratòries d’altres objectes de l’entorn . El risc de propagació de SARS-CoV-2 augmenta amb la major
interacció entre persones i la durada del temps i el lloc on es produeix (major transmissió en espais tancats i mal ventilats)
.
GESTIÓ de CASOS I CONTACTES
CASOS
1.

En el cas que un estudiant o treballador comenci a presentar símptomes compatibles al seu domicili, seguirà els circuits
establerts a la comunitat:
a.

Metge de capçalera, si té símptomes lleus.

b.

Urgències hospitalàries, si hi ha simptomatologia més greu.

Si el metge de capçalera o al servei d’urgències confirmen que es pot tractar d’un possible cas COVID, el pacient haurà
d’enviar un correu a celiasalgado@ub.edu o trucar al número 646417922 per notificar aquest fet entenent que el pacient
restarà en aïllament domiciliari un mínim de 7 dies (els 3 últims assimptomàtics) i del dia 7 al 10 han d'anar sempre
amb mascareta i evitaran el contacte amb persones vulnerables. En el cas que es tracti d’un treballador es
comunicarà el cas al servei de salut laboral de la universitat (OSSMA)
S’omplirà la fitxa corresponent i s’enviarà al servei de salut laboral de la universitat
Si és un treballador farà l’estudi de contactes el Servei de Salut Laboral OSSMA
Si és un estudiant farà l’estudi de contactes el Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Clínic
Si pel contrari es descarta el cas, no cal fer res.
2.

En el cas que un estudiant o treballador comenci a presentar símptomes estant a la Facultat:
a.

Esperarà en un despatx destinat a aquest fi (planta 5).

b.

Es trucarà al busca de la Dra. Anna Vilella (385508) o la del dispositiu covid Hospital Clínic (384045)

c.

El gestor covid es desplaçarà a la facultat, farà l’enquesta epidemiològica i valorarà el cas.

d.

En cas que es confirmi la sospita i l’acompanyarà a fer el frotis*.
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e.

Un cop fet el frotis, l’estudiant o treballador marxarà al seu domicili on restarà confinat un mínim de 7 dies, a
no ser que l’enquesta epidemiològica descarti el diagnòstic de CoVID-19.

f.

Si el frotis és negatiu es descarta el cas

g.

Si és positiu i:
a.

Es tracta d’un estudiant, es farà el seguiment des de Medicina Preventiva.

b.

Es tracta d’un treballador, el seguiment el farà el Servei de salut laboral de la universitat (OSSMA)

CONTACTES
El Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Clínic (Gestors COVID, Hospital Clínic) iniciarà l’estudi de
contactes dels casos confirmats.
Es diferenciarà entre
Contacte estret:
Qualsevol persona que hagi estat en contacte amb un cas confirmat o probable, i durant un temps acumulat de més de 15
minuts en 24 hores i a menys de 2 metres de distància i sense mascareta En el cas dels estudiants, a la Facultat de Medicina
tots porten mascareta durant la classe però com que el contacte pot ser perllongat, considerarem que són contactes estrets
els que estan asseguts al costat, els de la fila de darrera i els de la fila de davant.
Contactes casuals o no estrets:
Serien tots aquells que coincideixen amb l’estudiant o treballador, podríem parlar, en el cas dels estudiants de la resta
d’alumnes de la classe però que no compleixen la definició de contacte estret adaptat.
Procediment per contactes estrets:
a.

S’identificaran els contactes estrets i seran introduïts a la nostra base de dades per fer-ne el seguiment i s’inclouran a
la fitxa del cas del que han estat contactes

b.

Diferenciarem entre:
a.

CONTACTES ESTRETS VACUNATS o els No VACUNATS amb antecedents de la malaltia en els últims sis
mesos:
No han de fer quarantena

b.

CONTACTES ESTRETS NO VACUNATS o VACUNATS amb pauta incomplerta o no tenen antecedents de
malaltia en els últims sis mesos:
Han de fer quarantena de 7 dies i fins arribar als 10 dies han d'anar sempre amb mascareta i evitar el contacte
amb persones vulnerables.

c.

Si durant el seguiment, inicia símptomes, se li indicarà quin serà el procediment a seguir que serà l’ establert a la
comunitat (veure apartat casos d’aquest mateix document)

d.
e.

Un cop passada la quarantena, si no desenvolupa símptomes, podrà reincorporar-se a la Facultat.
Tots els contactes identificats s’hauran de comunicar a celiasalgado@ub.edu que els enviarà a al Servei de Salut
Laboral de la universitat.

Procediment per contactes no estrets:
S’explicarà a la resta de persones (en el cas dels alumnes a la classe) que hi ha hagut un cas positiu, que no han estat
considerats contactes estrets.
Barcelona, 12 de gener de 2022
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