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Juliol 2020

Detecció i seguiment  
de casos de COVID-19
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¿Què s’ha de fer en cas de tenir símptomes  
de COVID-19?

Si en algun moment un treballador/a presenta febre, tos, sensació de falta d’aire, 
malestar general, diarrees i vòmits, ha de contactar amb el sistema sanitari per 
fer un ràpid diagnòstic. Si ja te símptomes i està a casa no pot anar a la feina.

• S’ha de posar en contacte amb els professionals del seu centre d’atenció 
primària (CAP) o trucar al 061 Salut Respon (fora d’horari). Paral·lelament 
l’empresa es posa en contacte amb els serveis de prevenció pel seu 
coneixement i que pugui actuar en col·laboració del sistema de salut pública.

• El metge o metgessa avalua els símptomes i, si és necessari, li fa la prova 
PCR. Ha de fer aïllament domiciliari fins que es tinguin els resultats.

• Cal identificar ràpidament les persones amb qui ha estat en contacte estret 
per evitar la transmissió en el període asimptomàtic, fer-ne el seguiment i 
diagnosticar-los de forma precoç. Aquesta identificació la farà el responsable 
del servei o departament en col·laboració amb el propi treballador/a.

• Els contactes estrets són les persones amb qui s’ha compartit espai a menys 
de 2 metres de distància, durant més de 15 minuts, al llarg de les 48 hores 
prèvies a l’inici dels símptomes.

• En el moment de l’extracció de la mostra per a la PCR, ja és necessari que el 
cas possible de COVID-19 el treballador/a informi el metge o metgessa de 
totes les persones que poden ser un contacte estret.

• El treballador/a també rep un correu electrònic o un missatge SMS amb un 
formulari on ha de reportar les dades de tots els seus contactes estrets: 
nom, cognom, telèfon mòbil, data del contacte i tipus d’entorn (familiar, 
social, laboral o escolar). Es pot consultar la informació reportada al formulari 
de contactes estrets a La Meva Salut, l’espai digital de salut personal. Les 
persones que encara no tinguin accés a La Meva Salut el poden demanar de 
forma excepcional trucant al 900 053 723 o emplenant el formulari en línia.

Els professionals sanitaris informaran dels resultats de les proves al treballador/a, i 
també els pot consultar través de La Meva Salut. 

Pautes del CETT per identificar i gestionar 
contactes estrets

El Serveis Jurídic i Laboral del CETT tindrà preparats els llistats de les persones 
per departaments i equips de treball estables, amb nom sencer, telèfon i correu 
electrònic.

Per les reunions amb persones externes l’interessat del CETT enviarà un en-
llaç amb un formulari online on es recolliran les dades necessàries en cas 
de Covid-19 (nom i cognoms, telèfon i correu electrònic) i autoritzant al 
CETT a recollir aquesta informació. Aquest formulari arribarà també a SJL.  
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https://www.cett.es/campus/formularis/altaFormulariEsquema.aspx?nom=sjl.covid19

Aquest formulari s’ha d’emplenar per totes les visites que vinguin al centre.  Es 
responsabilitat de la persona qui rep les visites fer les gestions per recollir les 
dades.

Es recomana evitar les reunions presencials amb les persones amb qui habitual-
ment no treballes. És millor fer-les telemàtiques. Es recomana evitar l’increment 
de interaccions entre persones.

¿I si es confirma que una persona és un cas  
de COVID-19?

• El treballador/a amb diagnòstic positiu per COVID-19 rep una missatge del 
CAP per SMS o una trucada informativa sobre el que ha de fer. Si és un SMS, 
s’ha d’identificar amb el seu CIP.

• Cal que revisi i completi la informació que ha reportat sobre les persones 
amb qui ha tingut contacte estret al formulari que trobarà al missatge.

• El CAP li comunica que ha de fer aïllament domiciliari fins que els 
professionals sanitaris ho indiquin.

• Cal que la persona romangui al seu domicili i prengui les mesures de 
seguritat per aquests casos.

• En el cas que sigui necessari tramitar la baixa laboral, l’ha de gestionar a 
través del seu professional d’atenció primària (CAP).

¿Què passa amb els contactes estrets?

• El seguiment de contactes estrets només s’activa quan un cas sospitós està 
confirmat.

• Reben una trucada o un missatge (SMS, e-mail) del CAP que els informa que 
són un contacte estret d’una persona diagnosticada, sense dir-los qui és, i els 
indica les mesures que han de prendre.

• Per tal d’evitar la possible transmissió, el contacte estret ha de fer quarantena 
durant els 14 dies següents al contacte amb un cas diagnosticat. En cas que li 
facin la prova i surti negativa el sospitós pot reincorporar-se a la feina.

• Cal que faci treball en remot i, en cas que no sigui possible, se li tramitarà una 
baixa laboral.

• Si transcorreguts 14 dies des de l’última vegada que va tenir contacte amb 
el cas diagnosticat, no ha tingut cap símptoma, pot retornar a la seva rutina 
habitual.


