
PROTOCOL D'ACTUACIONS
DAVANT AL COVID-19

Tota la informació prove de documents officials de:



Tingues un poal de
fem, si pot ser de
pedal, a l'habitació o
en el bany.

Tapa't en tossir i
esternudar amb un
mocador de paper. Tira el
mocador a la paperera.

Llava't les mans amb
aigua i sabó o gel
d'alcohol.

Que utilitze mascareta
si va a esta en
proximitat.

Que es llave les mans si
entra en contacte amb tu 
o amb qualsevol 
superfície, encara que 
haja usat guants.

SI ESTÀS A CASA 

EN AÏLLAMENT

No compartisques utensilis personals com a
tovalloles, gots, plats, coberts o raspall de dents.
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Per a previndre el contagi quan rebes les visites imprescindibles.

Posa't mascareta si ixes a
espais comuns o entra algú
a l'habitació, i llava't les
mans quan la visita haja
eixit de la teua casa.

Tingues a l'habitació o
en lloc pròxim
productes d'higiene 
de mans.

Has de desposar
d'un telèfon mòbil o
intercomunicador.

Que utilitze guants
per a qualsevol
contacte amb
objectes de la casa.

La persona cuidadora no ha de
tindre factors de risc. Ha de
realitzar autovigilància dels
símptomes abans d'accedir a 
la teua habitació o domicili.

Aïllament domiciliari en casos lleus de COVID-19.

Restringeix qualsevol
visita domiciliària que
no siga imprescindible.

Recomanacions que has de seguir si estàs en aïllament domiciliari per un cas lleu o creus que pots
tender símptomes, bé estant sol o bé acompanyat.

Recomanacions per a la persona cuidadora o visitant.
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RECOMANACIONS
GENERALS DE NETEJA

Cal posar-se guants d'un sol
ús abans de tocar la roba
del malalt.

No cal sacsejar la roba, si no
ficar-la directament en la
llavadora o guardar-la en
una bossa hermètica fins a
la seua rentada.

Neteja de la vaixella.

Netejar diàriament les superfícies i llavar-se
les mans en acabar.

Neteja de la casa.

1
Assegurar-se que les
habitacions de la casa
estiguen ben ventilades
 (5 minuts al dia com a
mínim).

La roba de llit, tovalloles etc. de les persones malaltes, han de llavar-se amb
el detergent habitual, a una temperatura de 60-90 °C. Cal deixar assecar la
roba totalment. Si no es disposa d'aigua calenta, es recomana posar en
remull els llençols en una solució de clor al 0,05% o afegint lleixiu.

Llavar la vaixella, coberts, i altres utensilis de cuina amb
aigua calenta i sabó. Preferiblement en el llavaplats en un
programa que abast 60 °C de temperatura.

La persona encarregada de la
neteja diària s'haurà de
protegir amb màscara i 
guants d'un sol ús.

Si estàs a casa en aïllament.

Cal llavar especialment
totes les superfíciesque
puguen tindre sang, 
femta o fluids corporals.

Neteja de la roba.
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Realitzar una completa
higiene de mans, amb
aigua i sabó, almenys
40-60 segons.

Per a finalitzar.

9 10
Rebutjar els guants i la
màscara, tirant-los al
fem en una bossa de
plàstic tancada.



CONSELLS PER A MANTINDRE UNA

BONA FORMA FÍSICA I MENTAL 

SI ESTÀS EN QUARANTENA

Hidratar-se bé i ajustar la dieta a les necessitats 
reals del moment (a menys activitat, menys
necessitats calòriques).1

Establir un programa d'exercici ajustat a les 
nostres possibilitats basat en flexibilitat, velocitat,
resistència i força.2
Quan estiguem asseguts podem mobilitzar els peus alçant i baixant les
puntes, fent cercles o descrivint figures de lletres o nombres imaginaris
en l'aire, així com desplaçar els braços en diferents direccions i moure i
estabilitzar el tronc cap avant i arrere i cap els costats.3
per a no perdre força a les cames i millorar el condicionament és 
alçar-se i asseure's des d'una cadira quinze o vint vegades seguides,
mantenint un bon ritme; tenint en compte que la quantitat s'ha d'ajustar
si es detecten molèsties o entrem fatiga.4
Caminar per l'habitació o pels extrems del domicili durant 5 minuts cada
hora. Si l'espai és reduït i no ens permet desplaçaments raonables, una
bona alternativa és la 'marxa simulada', és a dir, caminar sense avançar i
alçant els genolls.5

Per a mantindre el to muscular, podem fer flexions en la paret.
Mantenint aquest mateix suport , podem pujar i baixar els talons alhora,
mantenint genolls estirats.6



Ha de tindre a
l'habitació productes
d'higiene de mans.

El pacient circularà per
l'entorn domèstic fent un
ús correcte de la màscara.
Sempre es tindrà en
compte la higiene de mans.

No s'han de compartir amb
el pacient aliments,
begudes, utensilis ni altres
objectes personals11

LLOC D'AÏLLAMENT DE
LA PERSONA AFECTADA

L’afectat ha d'utilitzar el seu
propi bany; si el comparteix,
ha de desinfectar-se abans que
l'usen uns altres.

Si no és possible es situarà
on es puga garantir una
distància mínima de dos
metres amb la resta de
convivents.

L'estada romandrà amb la
porta tancada en tot moment
per a evitar el contacte amb la
resta d'habitacions.3

Es recomana instal·lar al
pacient en una habitació
d'ús exclusiu per a ell, 
amb bany d'ús individual.1

Limitar la circulació del
pacient en l'entorn domèstic
per a minimitzar el contacte
amb la resta de familiars o
convivents.

S'haurà de restringir
qualsevol visita domiciliària
que no siga imprescindible.

Si convius amb una persona afectada per COVID-19

Els productes de deixalla
han de tirar-se en la bossa
de plàstic dins del poal de
fem. Cal nuar-la bé abans
de tirar-la.

Ha de tindre un poal
de fem de pedal a
l'habitació.

L'afectat ha de disposar de
telèfon o intercomunicador
a l'habitació.
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QUÈ PODEM FER AMB EL XIQUETS I XIQUETES

EN AQUESTS DIES SENSE COL·LEGI?

Evita que entren en contacte amb grups vulnerables.1

Poden ser les persones herrines d'aquesta historia.

Recorda'ls que cal llavar-se les mans sovint, tossir en el colze i evitar
tocar-se la boca, nas i ulls. Aquests són els seus superpoders!2

Impica'ls en les
tasques de casa.3

Proposa jocs que
estimulen la seua
creativitat.4

Segueix les pautes
que marquen els
centres educatius.5

Mantigues sempre la
calma enfront d'ells i
elles i respon a les
seues preguntes de
manera senzilla.
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COM LLAVAR-SE LES MANS?
Banyar-se les mans noms quan estiguen visiblement brutes no

és suficient! La solució alcohòlica és un complement.

La duració de tot el procediment ha de ser dues vegades la cançó d'anniversary feliç.
(40 - 60 serons)

0
Banyar-se les mans amb
aigua;

1
Posar-se al palmell de la mà una
quantitat de sabó suficient per a
cobrir totes les mans;

2
fregar els palmells de les
mans, entre sí.

3
Fregar el palmell de la mà dreta
contra el dors de l'esquerra
entrellaçant dits i viceversa;

4
fregar-se els palmells de les
mans entre si, amb els dits
entrellaçats;

5
fregar-se el dors dels dits d'una mà
amb el palmell de la mà oposada,
agafar-se els dits.

6
Fregar-se amb un moviment de
rotació el polze esquerre,
agafant-lo amb el palmell de la
mà dreta i viceversa;

7
fregar-se la punta dels dits de la
mà dreta contra el palmell de la
mà esquerra, fent un moviment
de rotació i viceversa;

8
rentar-se les mans amb 
 aigua.

9
Secar-se les mans amb una
tovallola neta;

10
amb la mateixa tovallola,
tancar l'aixeta;

11
ara les teues mans estan
ben netes.


