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L' organització de l'atenció domiciliària s'estableix per les CCAAs d'acord amb els seus 
nivells assistencials i de salut pública.

Quins casos s'han de quedar a casa?

Tots els casos poden quedar-se a casa, a excepció d'aquells que presentin factors de 
vulnerabilitat prèvia amb risc de malaltia greu*:

• Malalties cròniques: cardiovasculars (especialment hipertensió), pulmonars,
renals o diabetis.

• Pertorbació del sistema immunològic.

• Edat avançada, embaràs o edat pediàtrica.

*valoració segons criteri mèdic

Aquests casos han de ser:

• Casos en investigació, probables o confirmats de COVID-19 amb símptomes lleus.

• Casos probables o confirmats de COVID-19 que han requerit hospitalizació i han 
estat donats d'alta hospitalària però encara requereixen assistència sanitària i 
mesures d'aïllament

 
Mesures de protecció

• Reduir el contacte del cas amb la resta de la família.

          • Preferible aïllament en habitació individual. Les zones comunes s'han de ventilar i  
cal fer servir  màscara quirúrgica.

• Rentar-se les mans frequentment, al tossir, esternudar o en haver manipulat 
mocadors que l'afectat hagi fet servir. També aplica a convivents.

• Mares lactants: rentat de mans abans del contacte i ús de màscara quirúrgica.

• Controlar un mateix l'aparició de símptomes: tos, febre i dificultats al respirar.
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Mesures de protecció del cuidador:

• El pacient portarà una màscara quirúrgica mientre el cuidador romangui prop d'ell.

 • El cuidador no pot ser persona de risc (vulnerable).

 • Màscara quirúrgica:

• No manipular-la mentre es porti posada.

• Si es mulla o es taca de secrecions, s'ha de canviar immediatament.

• Llençar-la després de l'ús en un contenidor de residus amb tapa i rentar-se les mans.

• Guants d'un sol ús: Utilizar-los en contactar amb les secrecions del malalt. Després del seu 
ús llençar-los i rentar-se les mans.

Gestió de residus

• La gestió de residus ha de fer-se en bossa tancada hermèticament i llençar-la com a 
residu domèstic.

          • Guardar la roba bruta en bossa amb tancament hermètic. Rentar-la amb sabó i detergent
a 60-90ºC. Assecat a l'aire lliure.

Neteja de superfícies

• Amb lleixiu diluït en aigua 1:100 (1 part de lleixiu i 99 parts d'aigua) preparat el mateix dia 
que s'utilitzi.

• Usar màscara i guants.

• A l'acabar, rentar-se les mans.

Durada de l'aïllament

A criteri mèdic i de les autoritats de salut pública.




