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Introducció 
 

En la fase actual d’evolució de la pandèmia per SARS-Cov-2  tots els agents amb 
responsabilitats sobre la salut de la població estan cridats a col·laborar. El control i la 
identificació de casos i contactes entre la població treballadora és molt important per evitar 
la propagació de la malaltia. 

  

Segons expressa la Generalitat de Catalunya en la seva Guia d’actuació (1), “La raó de ser i 
la funció essencial dels serveis de prevenció de riscos laborals (SPRL) és assessorar i recolzar 
les empreses en la seva obligació de garantir la seguretat i salut dels seus treballadors. 
Aquesta obligació empresarial continua en les circumstàncies actuals i per tant, també, la 
funció que pertoca als SPRL”.  

 

Actualment, als SPRL se’ls demana cooperar amb les autoritats sanitàries en la detecció 
precoç de tots els casos compatibles amb COVID-19 i els seus contactes en l’àmbit laboral. 
Ordenar i clarificar aquesta cooperació és l’objectiu de diferents documents generats per les 
autoritats tant a l’Estat espanyol com a Catalunya: Guia d’actuació i col·laboració dels serveis 
de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de COVID-19 de la Generalitat de 
Catalunya (1); Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales frente a la exposición al SARS-Cov-2 (2) del Ministeri de Sanitat; Estrategia de 
detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 (3)  del Ministeri de Sanitat; Procediment 
d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en la fase de 
desconfinament. Indicadors de seguiment (4) de la Generalitat de Catalunya.  

 

En tots els documents estatals i autonòmics es menciona que els SPRL han de coordinar-se 
amb les seves autoritats sanitàries per establir els mecanismes de comunicació i cooperació. 
Es fa necessari, llavors, establir un protocol a nivell local per a que aquesta cooperació sigui 
el més efectiva possible. Aquesta és la finalitat última d’aquest protocol. 

 

D’altre banda la necessitat de cooperació entre diferents agents també es presenta a 
l’interior de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Tant el Servei d’Epidemiologia 
(SEPID) com el Servei de Salut i Treball (SERSIT) estan convocats a cooperar conjuntament 
amb els SPRL, donats els objectius que comparteixen i que, pel que fa al control de la 
pandèmia, són complementaris.  
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Objectius 
 

- Els objectius d’aquest protocol són: 
o Millorar la identificació dels casos de malaltia per COVID-19 en l’àmbit laboral 

de les empreses localitzades a la ciutat de Barcelona. 
o Identificar i fer el seguiment dels contactes en l’àmbit laboral dels casos de 

COVID-19 detectats pel sistema de vigilància, i pels mateixos SPRL, en les 
empreses localitzades a la ciutat de Barcelona.  

o Assessorar i recolzar l’activitat dels SPRL en el context de la pandèmia per 
COVID-19 a la ciutat de Barcelona, segons les seves funcions descrites per 
l’autoritat. 

 

 

Procediments o circuits establerts 
 

Identificació i notificació de casos 
 

- Les empreses mitjançant els SPRL han de col·laborar amb la detecció precoç de tots 
els casos compatibles amb COVID-19 i controlar la seva transmissió a l’entorn laboral. 
 

- Es considera un cas sospitós d’infecció per COVID-19 a qualsevol persona amb un 
quadre clínic d’infecció respiratòria aguda d’aparició sobtada de qualsevol grau que 
cursa, entre d’altres, amb febre, tos o sensació de manca d’aire. Altres símptomes 
atípics com l’odinofàgia, anòsmia, agèusia, dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o 
cefalees, entre d’altres, poden ser considerats també símptomes de sospita d’infecció 
per SARS-CoV-2 segons criteri clínic.   

 

- El SPRL quan detecti un cas sospitós li indicarà que ha de fer aïllament domiciliari; a 
més se li ha de realitzar una PCR en les primeres 24 hores. El SPRL pot fer-ho, 
sempre que es disposi de mitjans per obtenir les mostres i enviar-les a un laboratori 
autoritzat (Annex 7 del Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou 
coronavirus SARS-CoV-2 en la fase de desconfinament. Indicadors de seguiment ). 
En cas que no sigui possible, la prova s’haurà de fer des de l’Atenció Primària, amb la 
qual haurà de contactar la persona afectada. El SPRL ha de recomanar a la persona 
afectada que es posi en contacte amb el seu CAP o que truqui al 061. 

 

- Els casos sospitosos i confirmats que detecti el SPRL són de declaració obligatòria 
urgent al SEPID de l’ASPB mitjançant l’annex 2 (veure annex 2 també en aquest 
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document) del Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus 
SARS-CoV-2 en la fase de desconfinament. Indicadors de seguiment. L’annex 2 
emplenat s’ha d’enviar a l’adreça de correu electrònic mdo@aspb.cat. 
 

- En cas de detectar 3 o més casos relacionat en espai i temps, es considera un brot i 
és de notificació obligatòria i urgent a l’ASPB mitjançant el correu electrònic 
mdo@aspb.cat. 

 

- El maneig dels casos es farà segons les indicacions contingudes en la Guia d’actuació 
i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia 
de COVID-19 de la Generalitat de Catalunya i en el Procedimiento de actuación para 
los Servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 
del Ministerio de Sanidad de l’Estat Espanyol.   
 
 

Identificació i notificació dels contactes 
 

- L’objectiu de l’estudi, maneig i seguiment dels contactes és evitar la propagació de la 
infecció i la detecció precoç de nous casos. 
 

- El SPRL ha d’iniciar la identificació i l’estudi dels contactes estrets laborals en el 
moment en que es detecti un cas sospitós o sigui informat d’un cas confirmat entre el 
personal de l’empresa (Veure annex 1). 

 

- El període a considerar és des de 2 dies abans de l’inici dels símptomes del cas i 
fins el moment en que aquest és aïllat. En els casos asimptomàtics confirmats per 
PCR els contactes es buscaran des de 2 dies abans de la data de presa de la mostra.   

 

- Es considera com a contacte estret a: 
o Qualsevol persona que hagi proporcionat cura a un cas: personal sanitari o 

sociosanitari que no han utilitzat mesures de protecció adequades, familiars o 
persones que tinguin un altre tipus de contacte físic similar.  

o Qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas a una distància 
< 2 metres durant almenys 15 minuts.  

o Es considera contacte estret en un avió, tren o un altre mitjà de transport 
terrestre de llarg recorregut (sempre que sigui possible l’accés a la 
identificació dels viatgers) els passatgers situats en un radi de dos seients al 
voltant d'un cas i a la tripulació que hagi tingut contacte amb el cas esmentat.  
 

- S’ha de comunicar via correu electrònic a l’adreça mdo@aspb.cat del SEPID de 
l’ASPB el cens complert de contactes  estrets realitzat. Aquesta comunicació s’ha de 
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realitzar al més aviat possible, preferiblement abans de les 24 hores després de la 
identificació del cas que ha motivat l’estudi. 
 

- La comunicació del cens de contactes es farà mitjançant un full d’Excel (veure annex 
3) que conté la informació a comunicar de cadascun dels contactes. Les principals i 
indispensables dades que s’han d’omplir del full de l’Excel són les següents:  
  

o Nom i cognom del cas que ha motivat l’estudi de contactes. 
o CIP / DNI / NIE/ nº de passaport del cas si es coneix.  
o Nom i cognom del contacte identificat. 
o Data de naixement del contacte. 
o Sexe del contacte. 
o Número de telèfon del contacte. 
o Última data de  contacte amb el cas que motiva l’estudi de contactes. 
o Professió departament: s’ha d’escollir una de les sis opcions que es 

presenta segon si la persona treballadora és un/a treballador/a sanitari/a; 
un/a treballador/a de residències geriàtriques; un/a treballador/a essencial no 
sanitari/a; un/a treballador/a no sanitari/a; la persona no treballa en 
l’actualitat o com última opció si no ho sap o no contesta (NS/NC).  
 
 

En cas que es disposi de la informació, també es poden emplenar les següents 
columnes. No obstant, l’enviament del cens de contactes no s’ha d’endarrerir si no es 
disposa d’aquesta informació: 

 

o CIP / DNI / NIE / nº Passaport del contacte. 
o Municipi del domicili del contacte. 
o Data d’inici del seguiment: en format dd/mm/aaaa. 
o Data final del seguiment: en format dd/mm/aaaa. 
o Contacte inicia simptomatologia?: si el contacte ha iniciat simptomatologia 

durant el període de seguiment. Sí, No o Ns/NC. 
o Data inici simptomatologia del contacte: format dd/mm/aaaa. 
o S’ha fet PCR el contacte? Si, no, NS/NC. 
o Resultat de la PCR: positiu o negatiu. 
o Data de la PCR: en format dd/mm/aaaa. 
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Maneig i seguiment dels contactes 
 

- Qualsevol persona asimptomàtica que compleixi la definició de contacte estret d’un 
cas confirmat n’ha de ser informada del fet, se li ha de comunicar que ha de 
romandre en quarantena al domicili durant un període de 14 dies des de l’últim 
contacte amb el cas; se li ha d’explicar els signes d’alarma i els procediments a seguir 
durant el seguiment (Veure annex 4). A més se li faran les recomanacions que 
consten, per a les persones que són contacte estret d’un cas confirmat, en el 
Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 
en la fase de desconfinament. Indicadors de seguiment. 
 

- Sempre que procedeixi un període de quarantena el SPRL, en la seva funció de 
col·laboració en la gestió de la incapacitat temporal (IT), lliurarà a la persona 
afectada un document (annex 1 de la Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de 
prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de COVID-19 ) que confirmi 
la procedència d’aquest aïllament. Aquest informe és preceptiu perquè els metges del 
Sistema Públic de Salut puguin donar la baixa. 
 

- Amb l’objectiu de poder reduir la duració de la quarantena, podria realitzar-se una 
PCR transcorreguts 10 dies de l’últim contacte amb el cas, podent suspendre’s la 
quarantena si el resultat és negatiu.  
 

- Cal mencionar que en situació d’agrupacions de casos en un àmbit concret amb 
relació d’espai i temps (brot epidèmic) es farà PCR a tots els contactes estrets el dia 
0 i es repetirà la PCR el dia 10, segons el Procediment d’actuació enfront de casos 
d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en la fase de desconfinament. Indicadors 
de seguiment, de la Generalitat de Catalunya. 

 

- Donat que un dels objectius de l’estudi de contactes és la detecció precoç de nous 
casos, es recomana fer un seguiment telefònic dels contactes durant el període de 
quarantena, demanant per l’aparició de símptomes i insistint en les mesures de 
quarantena domiciliària fins acabar el període de seguiment. Es recomana fer el 
seguiment telefònic als dies 3, 7 i 14 des de l’inici de la quarantena del contacte.  

    

- En cas d’aparèixer símptomes relacionats amb COVID-19, el contacte haurà de ser 
considerat com a cas sospitós i se li ha de realitzar una PCR i procedir a la 
identificació dels seus contactes estrets a l’àmbit laboral. En cas de PCR positiva, s’ha 
de comunicar de forma urgent com a cas confirmat. 

 

- Es recomana que al finalitzar el període de quarantena, es a dir els 14 dies des de la 
detecció del cas que va motivar l’estudi, el SPRL enviï novament el cens de contactes 
al SEPID de l’ASPB indicant la finalització del seguiment.  
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- Cal recordar que cada vegada que es detecti un cas sospitós entre els contactes 
identificats s’ha d’iniciar un nou estudi de contactes específic per a cada cas, donat 
que els contactes estrets dins de l’àmbit laboral poden ser diferents per a cada 
persona.           
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Annex 1. Diagrama: Accions dels SPRL davant la 
identificació d’un cas i la comunicació de l’estudi 
de contactes a Vigilància Epidemiològica de 
l’ASPB 
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Annex 2. Enquesta per la notificació de casos 
de COVID-19 
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Annex 3. Model de full d’Excel per l’enviament de les dades dels 
contactes 
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Annex 4. Algoritme estudi de contactes a 
l’àmbit laboral i recomanacions 

 

 


