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PROTOCOL DE GESTIÓ DE CASOS.VALLSGENERA 

PER ACTIVITATS PRÒPIES I ACTIVITATS NO PRÒPIES (Revisió 01/Octubre2020) 

Les recomanacions incloses en aquest protocol, estan en contínua revisió i seran modificades si la situació 

epidemiològica així ho requereix. 

L’objectiu d’aquest protocol és: 

➢ Donar a conèixer als usuaris de Vallsgenera els requisits d’accés als diferents serveis. 

➢ Donar a conèixer als tècnics de Vallsgenera, i als responsables COVID-19 d’entitats com cal procedir 

en cas de detecció de símptomes de les persones que participen en les activitats . 

➢ Definir que un Grup de convivència estable (GCE) a Vallsgenera és aquella activitat de grup, 

formativa, organitzada per Vallsgenera, de caràcter no puntual, continuada en el temps. 

➢ Actualment, a octubre 2020, els GCE de Vallsgenera son els programes PFI i UEC. 

➢ En aquest cas l’espai de l’aula/taller ha d’assegurar una distància interpersonal mínima d’1 

metre (en lloc de l’1’5 metres en general, o els 2,5 m2 per persona). 

➢ Definir que els contactes estrets, en general, són les persones amb qui es comparteix espai a menys 

de 2 metres de distància, durant més de 15 minuts, sense mascareta i des de les 48 hores prèvies a 

l’inici dels símptomes. 

1. Requisits d’accés a Vallsgenera: RESPONSABILITAT INDIVIDUAL 

➢ L’usuari, alumne o professional ha de verificar, abans d’assistir a Vallsgenera, l’estat de la seva 

salut, comprovar l’absència de febre i de simptomatologia compatible amb la COVID-19, segons la 

següent taula de símptomes. L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap 

fàrmac. 

➢ En cas de persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus: 

• Si són  treballadors/es de Vallsgenera, haurien de ser avaluades per servei de prevenció de 

riscos laborals de Vallsgenera. 

• Si són usuaris o alumnes de Vallsgenera, caldria estudiar alternatives no presencials. 
 

TAULA DE SÍMPTOMES 

SÍMPTOMES MÉS FREQÜENTS SÍMPTOMES DE GRAVETAT 

▪ Febre o febrícula>37,5 ºC.  

▪ Tos.  

▪ Dificultat per a respirar. 

▪ Mal de coll i Refredat nasal* (símptomes molt 

habituals, s’haurien de considerar potencials de 

COVID-19, quan també hi ha febre, o altres 

manifestacions de la llista) 

▪ Fatiga, dolors musculars, malestar general i/o 

mal de cap. 

▪ Mal de panxa amb vòmits o diarrea. 

▪ Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i 

adolescents). 

▪ Dificultat per a respirar 

▪ Vòmits o diarrea molt freqüents amb afectació 

de l’estat general 

▪ Dolor abdominal intens 

▪ Confusió, tendència a adormir-se 
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➢ L’usuari, alumne o professional podrà assistir a l’activitat en funció de: 

NO POT ASSISTIR SI POT ASSISTIR 

▪ Si es troba en aïllament perquè ha estat positiu 

per a la COVID-19. 

▪ Si està en espera del resultat d’un PCR o una 

altra prova de diagnòstic COVID. 

▪ Si conviu amb una persona diagnosticada de 

COVID-19. 

▪ Si es troba en període de quarantena 

domiciliària, per haver estat identificat/da com 

a contacte estret d’alguna persona 

diagnosticada de COVID-19. 

▪ Fins que s’obtinguin els resultats de les proves, 

d’un alumne/docent, també han de quedar-se 

a casa els germans escolars o convivents que 

treballin en un centre educatiu. 

▪ Si és contacte estret (veure definició a l’inici del 

document) d’alguna persona en espera del 

resultat de la prova. 

▪  Si conviu amb alguna persona en espera del 

resultat de la prova. 

 

És a dir: una persona que ha estat en contacte amb 

una persona que ha estat en contacte amb una 

persona contagiada, no ha de prendre cap mesura 

addicional. 

2. Control d’accés 

1. El/la responsable de l’entitat que fa us dels espais, aplicarà les mesures establertes al PROTOCOL 

D’ACCÉS, I DE MESURES COVID-19, ALS ESPAIS DE VALLSGENERA. ACTIVITATS NO PRÒPIES.  

2. Els tècnics i personal de Vallsgenera, aplicaran les mesures establertes al PROTOCOL D’ACCÉS, I 

DE MESURES COVID-19, ALS ESPAIS DE VALLSGENERA. ACTIVITATS PRÒPIES. 

Cada grup d’activitat formativa nova, haurà  de saber quina és la porta d’accés assignada. 

3. Gestió de casos 

Aquest apartat és especialment important en aquelles activitats grupals i de convivència a Vallsgenera. La 

detecció precoç de casos, i el seu aïllament, així com dels seus contactes estrets, és una de les mesures més 

rellevant per mantenir entorns de seguretat. 

 

**Davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID, al seu domicili: 

 

1. AÏLLAMENT.  

➢ Ha de mantenir-se en aïllament domiciliari. El nombre de dies de l’aïllament dependrà de les 

indicacions del seu Gestor COVID-19. 

2. COMUNICACIÓ.  

➢ La persona afectada ha d’avisar al seu referent a Vallsgenera i mantindrà comunicació amb ella, 

per fer el seguiment. 
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➢ La persona afectada ha de contactar amb el seu centre d’atenció primària, de referència 

▪ En el cas de residents a Valls: CAP Ignasi Sarró. 977 60 20 00 

▪ Fora de l’horari del CAP es trucarà al 061 

3. GESTOR COVID 

➢ En cas de personal laboral de Vallsgenera, el seu gestor COVID, l’indicarà, si és necessari, com 

tramitar la baixa laboral, mitjançant l’aplicació de La Meva Salut, mentre duri l’aïllament 

preventiu. 

➢ Ajudarà a identificar els seus contactes estrets per evitar la transmissió en el període 

asimptomàtic, fer-ne seguiment i diagnosticar-los de forma precoç. 

➢ Si s’escau establirà contacte amb Vallsgenera, per indicar el protocol a seguir. 

 

 

**Davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID, a Vallsgenera

 

1. AÏLLAMENT a VALLSGENERA 

➢ Se l’ha de portar a un espai separat, d'ús individual, ben ventilat i s’avisarà al tècnic de 

referència de Vallsgenera, o a la gerent. 

2. COL·LOCACIÓ MASCARETA. Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha 

de col·locar una mascareta quirúrgica.  

➢ Aquesta persona estarà acompanyada en tot moment per una persona responsable que 

també haurà de portar mascareta  

3. SIMPTOMATOLOGIA DE GRAVETAT.  

➢ Si la persona presenta símptomes de gravetat, vegeu quadre anterior, caldrà trucar al 

061. 

4. COMUNICACIÓ. La tècnica responsable de l’activitat, haurà de realitzar les accions següents: 

➢ En cas que es tracti d’un/a menor d’edat, establirà contacte immediat amb la família/tutors 

per tal que vinguin a buscar a l’adolescent. 

➢ Es recomanarà a la persona amb simptomatologia, o be a la seva família, que contactin amb 

el seu centre d’atenció primària, de referència, i es coordinin per fer seguiment amb 

Vallsgenera. 

5. NETEJA I DESINFECCIÓ.  

➢ El/la persona responsable que ha estat vetllant la persona simptomàtica, haurà de netejar-

se acuradament les mans i les superfícies corporals en contacte. 
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➢ Es procedirà a la ventilació i desinfecció acurada de l’espai de confinament que s’hagi 

emprat. 

6. EN ESPERA DELS RESULTATS 

➢ En espera dels resultats, l’activitat continuarà, reforçant la ventilació dels espais, i les 

mesures de prevenció.  

➢ Fins que s’obtinguin els resultats de la prova, l’alumne/a o docent ha de fer l’aïllament 

domiciliari. També han de quedar-se a casa els germans escolars o convivents que treballin 

en un centre educatiu, si és el cas. 

7. CAS DE QUÈ S’ESTABLEIXI EL DIAGNÒSTIC DE CAS SOSPITÓS  

➢ Si es confirma que es tracta d’un cas probable o confirmat de COVID-19, se seguiran les 

indicacions del Servei de Vigilància Epidemiològica. 

➢ De manera general, si es produeix un cas positiu, tot el seu grup estable de convivència 

ha de fer quarantena preventiva a casa durant 14 dies. S’ha de fer una prova PCR a tots 

els integrants del grup al més aviat possible. 
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