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Què he de fer si sóc un contacte estret?
La identificació i prevenció de nous contagis és un element
clau per evitar la propagació del coronavirus. En el cas d'un
contacte estret, cal actuar en conseqüència per protegir el
nostre entorn, com també si s'ha fet una prova PCR, tant si el
resultat és positiu com negatiu. La Generalitat emet una sèrie
de recomanacions en cas que complim els requisits per ser
contacte estret. En cas contrari, no cal prendre cap mesura i
tampoc es faran tests PCR.

Què és un contacte estret?
Els contactes estrets són les persones amb qui s'ha compartit 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. Les persones que
compleixin els requisits rebran una trucada informant de la situació, sense especificar qui és la persona que ha
donat positiu i les mesures que caldrà prendre.
Contactes estrets
El més important és aïllar-se en una habitació d'ús individual, procurar no sortir-ne i, en cas que es faci, fer-ho
amb mascareta.
Rentar-se les mans sovint, amb aigua i sabó o amb solucions hidroalcohòliques, especialment després de
tossir, estornudar i tocar objectes o superfícies.
Rentar la roba per separat a 60º C o més.
Netejar el bany després de cada ús, si no és individual.
Estar localitzable i fer seguiment i vigilància de símptomes a través de l'app STOP COVID19 CAT.
Ventilar correctament l'habitació.
Què fer amb els resultats del PCR
Els resultats del PCR es poden consultar a través de La Meva Salut. Tant si la prova surt negativa com
positiva, s'ha de fer l'aïllament preventiu de 14 dies igualment, el període màxim d'incubació del virus,
controlant els símptomes i posant-se en contacte amb Salut a través de l'eConsulta o el 061 si són greus.
El protocol per a contactes estrets / Foto: Generalitat de Catalunya
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