
RECOMANACIONS PER 
PREVENIR LA GRIP
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA MUNICIPAL



Com es contagia la grip? 

• Per via aèria (tos, esternuts, etc…).
• Per contacte físic o oral amb persones malaltes de la grip.
• Per ús compartit d’objectes contaminats.

Quins són els símptomes?

• Febre alta (més de 38º).
• Dolors musculars i mal de cap.
• Calfreds i marejos.
• Cansament.
• Nàusees i vòmits.

Entre el segon i el quart dia de la malaltia, la febre i els 
símptomes generalitzats comencen a desaparèixer, però 
s’incrementen els problemes respiratoris i pot aparèixer una tos 
seca. Els símptomes poden durar entre dos i set dies, però la tos 
i el cansament poden allargar-se fins a tres setmanes.

Recomanacions generals

• Beveu aigua, sucs, brous i infusions.
• Descanseu i feu repòs.
• Quan tingueu la grip, no deixeu cap tractament 

que estigueu prenent habitualment.
• Eviteu tossir i gargamellejar si no és per treure mocs: quan 

tossiu us rasqueu la gola i augmenteu la irritació i la tos.
• Tapeu-vos la boca i el nas amb mocadors de paper en tossir 

i esternudar, i llenceu-los després de cada ús.
• Renteu-vos sovint les mans amb aigua i sabó o amb productes 

que continguin alcohol, especialment després d’haver tossit 
o esternudat.

Recordeu que les autoritats sanitàries 
recomanen vacunar-se per tal de prevenir la grip, 
especialment si:
• Teniu més de 60 anys.
• Patiu malalties cardiovasculars, pulmonars 

i/o renals cròniques, anèmia i/o obesitat mòrbida.

Quan sol·licitar atenció sanitària?

Contacteu amb el vostre CAP si creieu 
que esteu patint un procés gripal.  
Si noteu dificultats per respirar, dolor o pressió 
al pit o abdomen, marejos persistents, estat 
de confusió o febre de més de 38°, especialment 
si patiu alguna malaltia crònica o obesitat mòrbida. 
I recordeu que podeu contactar amb el Servei de Teleassistència 
Municipal per sol·licitar assessorament o ajuda.



Servei de 
Teleassistència 
Municipal
• Utilitzeu el Servei de Teleassistència Municipal sempre 

que ho necessiteu. Estem a la vostra disposició les 24 hores 
al dia, 365 dies l’any.

• Per a la vostra seguretat, porteu sempre a sobre el penjoll 
de teleassistència al vostre domicili. No us el treieu per dormir 
ni per dutxar-vos.

• Podem donar-vos informació sobre la previsió del temps.
• Premeu el botó vermell sempre que noteu algun d’aquests 

símptomes:

Mal de cap intens

Pell freda i pàl·lida

Rampes a les extremitats

Temperatura massa baixa 
o massa alta

Mareig, nàusees o vòmits

Pols ràpid o arítmic

Debilitat

Desorientació

Servei de teleassistència municipal gestionat per:
Tunstall Televida

barcelona.cat/personesgrans

http://barcelona.cat/personesgrans

