
                   

 

 

 
  

 

 

 

Realització prova diagnostica: 
 Nou ingrés: La referent del SARA 

contacta amb el CAP Guineueta 
per programar i realitzar prova 
diagnostica previ a l ’ingrés. 

 Retorn a partir de 5 dies: realitzar 
prova diagnostica en el CAP de 
referència del recurs. 

 

                CIRCUIT D’ACTUACIÓ COVID-19 – SERVEIS D’ACOLLIMENT PER VIOLÈNCIES MASCLISTES  

    
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es detecta un/a treballador/a  o persona 
acollida (dones, infants i adolescents) 
amb símptomes compatibles amb la 

COVID-19 

NO CAS CAS POSITIU (2) 

La persona 
acollida  que és 
contacte estret 
fa quarantena , 
la resta de 
persones  
convivents, fan 
vida 

La persona acollida o el/la treballador/a amb 
símptomes, ha de fer aïllament. Els 
contactes estrets d’aquest cas inicien la 
quarantena a l’espera dels resultats de la 
prova diagnostica. 

L’acollit/da ha de fer quarantena (3). La 
resta fan vida normalitzada. Es revisa  el seu 
grup de convivència. 

L’Escola comunica que un infant o 
adolescent acollit és contacte estret. 
L’escola gestionarà la realització de la 
prova diagnostica. 

1.  Fer estudi de contactes  / revisar grup de 
convivència  

2.  Contacte amb CAP de referència per programar 
prova diagnòstica. Comunicació a vigilància de salut 
de l’empresa si són treballadors/es. 

3.  Informar al servei referent del cas i al servei 
referent del recurs. 

 

Si hi ha més 
persones acollides 

positives 
confirmades per 

PCR, hauran de fer 
aïllament  i els 

contactes estrets 
quarantena. 

Retorn a la 
normalitat. 

ACCÉS AL SERVEI  

El nou ingrés ha de fer aïllament (1 ) 
fins saber resultat PCR, la resta  de 
persones convivents del recurs  fan 
vida normalitzada. L’aïllament es pot 
realitzar en el recurs de sortida o en 
el d’entrada. 

 

El positiu segueix 
en aïllament fins 

que ho determina 
el seu CAP   

 

Retorn a la 
normalitat amb 

mesures 
organitzatives 

La resta del grup 
de convivència del 
recurs d’acollida  
passen a ser  
contacte estret i 
fan  quarantena . 
El positiu, fa 
aïllament. 

CAS POSITIU NO CAS 

CAS POSITIU NO CAS 

La persona acollida informa que és 
contacte estret per relació laboral, social… 
Es gestiona la prova diagnostica en el CAP 
on esta ubicat el recurs  

PERSONA POSITIVA O SOSPITA CONTACTE ESTRET 



                   

 

 

 
  

 

 

 

1. Fer estudi de contactes estrets ( 4)  / revisar grup de 
convivència.  

2. El recurs d’acollida es posa en contacte amb el CAP de 
referència per fer PCR a tot el grup de convivència i altres 
contactes estrets. 

3. Informar al servei referent de cas i al servei referent del 
recurs. 

 

EN UN CAS POSITIU:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
NOTES: 
 (1) AÏLLAMENT: La persona acollida haurà de confinar-se en una habitació individual, no podrà conviure amb el grup ni utilitzar els espais comuns. 
 Preferentment  utilitzarà un WC d’ús exclusiu. Es farà Control de símptomes diari. No fer l’aïllament correctament implica que la resta de 
 persones acollides del recurs entraran en quarantena perquè es converteixen en contacte estret. 
 (2) CAS POSITIU: Sempre que hi ha un cas positiu, cal fer identificació de contactes estrets entre persones acollides  i treballadors/es i fer aïllament. 
 La transmissió de la malaltia  es pot produir des de 48 hores abans de presentar símptomes fins que el cas ha estat aïllat. 

0. Si es treballador/a: Comunicació a Vigilància de la Salut del SPRL de l’empresa que haurà d’identificar, junt a la direcció altres 
treballadors/es que tinguin criteri de contacte estret i fer les actuacions oportunes.  

1. La direcció del recurs d’acollida  haurà d’identificar les persones  que tinguin criteris de  contacte estret amb el cas de la persona 
treballadora. 

2. Si és infant o adolescent: Comunicació a la direcció de l’escola. 
3. Comunicació vigilància epidemiològica (ASPB) a partir de 2 casos. 
4. Comunicar  al servei referent de cas i al servei referent del recurs. 
5. Comunicació a l’Oficina de Residències de Barcelona: oficinaresidenciesbcnciutat@catsalut.cat 



                   

 

 

 
  

 

 

 

 (3 ) QUARANTENA: l’acollit/a o grup de convivència,  s’aquarteren quan hagin sigut determinats com a contacte estret pel que, hauran de fer 
 aïllament domiciliari durant un període de 10 dies. Durant aquest període podran ocupar espais comuns sempre i quan es garanteixin  les  mesures 
 de distanciament social i utilitzin la mascareta. Aquesta utilització d’espais comuns haurà de fer-se sense compartir amb les persones acollides, que 
 no tinguin consideració de contacte estret. Es faran Control de símptomes diari: Aquest control estricte cal fer-lo efectiu també entre els dies 10 i 14  
 des de l’últim contacte amb el cas, així com abstenir-se de qualsevol activitat que limiti l’ús de mascaretes. Durant el temps de quarantena es pot 
 desenvolupar la malaltia.  
 (4) ESTUDI DE CONTACTES: Sempre s’ha de fer l’estudi de contactes entre 48 hores abans de la prova entre persones asimptomàtiques i abans de 
 l’ inici dels símptomes i en el moment de l’aïllament en les persones amb símptomes. 


