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Butlletí Salut/social Residències 9. Es completa amb la Taula resum 9b. 

Refrendat per la Direcció assistencial de la Gerència Territorial d’Atenció primària de l’Institut Català de la Salut 

 

Interpretació clínica de les proves diagnòstiques Covid19 en les Residències 

de Gent gran. 

 
L’Oficina de Residències del Consorci Sanitari de Barcelona, rep dubtes sobre com actuar 
en diferents situacions Covid19 de Residents que tornen, retornen o s’estan en el centre 
residencial: visites, sortides de curta o llarga durada. 
 
En aquest Butlletí volem aclarir els més freqüents tant des del punt de vista sanitari com 
social; ho centrem en com actuar davant les situacions de quarantena, aïllament i 
sectorització a partir de la interpretació clínica de les proves diagnòstiques Covid19. 
I ho fem en base a l’evidència disponible en la quarta setmana del mes d’agost de 2020. 
 
Destinatari: equip sanitari de la Residència: metge, infermera, responsable higiènic 
sanitari. 
 
En tots els casos es recomana que visites i sortides es duguin a terme amb grups de 
convivència estables. 
 
ESCENARIS 
 

1. Residents sense simptomatologia Covid19 i... 
 
1.1 PCR (-) en tots els cribratges i IgM (-)/ IgG (-). NO CAS, NO CONTACTE: 
 
Ens trobem davant un resident lliure de malaltia Covid19 i, per tant, el més exposat a la 
malaltia donada la seva manca d’immunitat. 
 
Què hem de fer? 

• El resident ha d’ubicar-se en la zona verda del centre residencial. 

• Aïllament (1): NO cal. 

• Quarantena(2): 14 dies a zona groga si: 
o Es Contacte estret (de resident o de treballador) 
o Ha fet una Sortida > 3 setmanes. 
o Es un Ingrés provinent de domicili. 

• Els ingressos procedents de centres hospitalaris i sociosanitaris de la xarxa 
pública s’ubiquen a zona verda (sense quarantena) quan retornen  

• Sortides de curta estada(3): Recomanació de no sortida si l’EPG >75 comunitari 

• Sortides de llarga estada (4): Recomanació de no sortida si l’EPG >75 en el lloc 
de  destí. 

o Realització PCR prèvia al retorn en sortides de més de 3 setmanes de 
duració. 



Salut/      2 

Oficina de Residències BCN 
 

 2 

Qui ha de realitzar PCR de retorn?: El CAP on s’hagi trobat el resident durant 
aquesta sortida. 

• Visites: No, si l’EPG comunitari >75. 
1.2 PCR (+) en cribatge inicial i PCR (+/-) després de 14 dies i/o serologies IgM (+/-) i 

IgG (+/-) després de 14 dies de realització de la primera PCR (+). CAS Covid19: 
 
La quantitat de virus o càrrega viral en mostres respiratòries disminueixen 
progressivament com a resultat de l’activació del sistema immune.  
Per tant, encara que la PCR es mantingui positiva fins i tot setmanes, s’estima que a 
partir dels 10 dies de l’inici de símptomes i/o de la realització de PCR, en el cas de 
pacients asimptomàtics, el virus ja no és viable i per tant la persona deixa de ser 
contagiosa. 
 
La duració de l’aïllament (14 dies) i l’absència de símptomes (del dia 11 al 14 d’aïllament) 
assenyalen la immunització del/a persona encara que poden detectar-se IgG positives o 
no.  
 
Aquest fet justifica la NO REALITZACIÓ  de noves PCR passats els 14 dies de la -en aquest 
cas- primera PCR (+). 
 
Què hem de fer? 

• El resident PCR (+) que ha estat en zona vermella aïllat durant 14 dies, un cop 
superada la malaltia ha d’ubicar-se en la zona verda del centre residencial. 

• Aïllament suplementari: NO 

• Quarantena: Un cop superada la fase d’aïllament, en cas de nou brot de Covid19 
a centre residencial, es considera un resident amb immunitat adquirida durant 
6 mesos i per tant, NO ha de realitzat quarantena i pot continuar residint en 
zona verda. 

• Ubicació de retorn a zona verda: Després de 14 dies aïllat a zona groga i 
l’absència de símptomes (els 3 dies anteriors: és a dir, del dia 11 al 14 
d’aïllament) 

• Sortides de curta i llarga estada: sense restriccions un cop superada la malaltia. 
o NO realització de quarantena ni PCR a la tornada de sortides > 3 

setmanes. 

• Visites: No restriccions. 
 
 

1.3 CONTACTE ESTRET i PCR (-) en cribatge inicial i PCR (-) després de 14 dies i 
serologies IgM (-) i IgG (-): 

Ens trobem davant d’un resident que no està immunitzat tot i haver estat contacte 
estret, no tenir símptomes de la malaltia i, després de la quarantena, no haver passat la 
malaltia. 
 
Què hem de fer? 
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• El resident ha d’ubicar-se en la zona groga del centre residencial, NO en 
aïllament. 

• Quarantena: 14 dies  

• Ubicació retorn a zona verda: Després de 14 dies aïllat a zona groga i l’absència 
de símptomes (els 3 dies anteriors: és a dir, del dia 11 al 14 d’aïllament) 

• Sortides de curta estada: Recomanació de no sortida si l’EPG>75. 

• Sortides de llarga estada: Recomanació de no sortida si l’EPG>75 en el lloc de  
destí. 

• Realització PCR en sortides de més de 3 setmanes de duració. 
Qui ha de realitzar PCR de retorn?: El CAP on s’hagi trobat el resident durant 
aquesta sortida. 

• Visites:  No si l’EPG>75. 
 
 

2 Residents amb simptomatologia sospitosa de Covid19 
 

2.1 Resident sense confirmació PCR i/o proves serològiques diagnòstiques de malaltia: 
 
Què hem de fer? 

• El resident ha d’ubicar-se en la zona groga del centre residencial. 

• Ha de realitzar-se PCR en el termini de 24-48 hores des de l’inici de la 
simptomatologia. 

• Resultats PCR:   
o Negativa: S’aïlla en zona groga fins nova PCR per si fos un fals negatiu 
o Positiva i, per tant. CAS Covid19: aïllament en zona vermella.  

  

• Aïllament: SI durant un mínim de 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que 
el pacient hagi estat 3 dies sense febre i millora de la simptomatologia. 

• Quarantena: NO 

• Ubicació retorn a zona verda: Després de 14 dies aïllat a zona groga/zona 
vermella i amb absència de símptomes (els 3 dies anteriors: és a dir, del dia 11 al 
14 d’aïllament) amb independència del resultat PCR (+ o -) realitzada als 14 dies. 

• Sortides de curta i de llarga estada: Restringides fins diagnòstic descartat i/o 
aïllament finalitzat.  

• Visites: Restringides fins diagnòstic descartat i/o aïllament descartat. 
 
2.2  Resident amb confirmació PCR (+) i/o proves serològiques diagnòstiques de 
malaltia (IgM (+)/IgG (-): 
 
Què hem de fer? 

• El resident PCR (+) ha d’ubicar-se en la zona vermella del centre residencial. 

• Aïllament: SI durant un mínim de 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que 
el pacient hagi estat 3 dies sense febre i millora de la simptomatologia. 

• Quarantena: NO 
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• Ubicació retorn a zona verda: Després de 14 dies aïllat a zona vermella i 
l’absència de símptomes (els 3 dies anteriors: és a dir, del dia 11 al 14 
d’aïllament) amb independència del resultat PCR (+ o -). 

• Sortides de curta i llarga estada: Restringides fins aïllament finalitzat.  

• Visites: Restringides fins aïllament descartat. 
 
Un cop finalitzat l’aïllament ens trobem davant un resident que s’haurà immunitzat i per 
tant haurem d’actuar com assenyala el punt 1.2. 
 
Altre 
En tots els casos cal omplir el Qüestionari de Control de símptomes i exposició desprès 
de períodes llargs d’absència en el treball. 
Igualment, desprès de vacances, cal efectuar una PCR de retorn. 
 
Barcelona, 31 d’agost de 2020 
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Referències: 
 

• Gestió de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit residencial. Pla Sectorial. Versió 4.0. 
Agost 2020. Disponible a: 
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-
divulgatiu/gestio-infeccio-coronavirus-ambit-residencial.pdf 

 

• Agència de Salut Pública de Barcelona. 
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-
divulgatiu/gestio-infeccio-coronavirus-ambit-residencial.pdf 

 

• Interpretación de las pruebas diagnósticas frente a SARS-CoV-2. Ministerio de Sanidad y 

Sociedad Española de Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). Versión 2. 24 Abril 2020. 

Disponible a: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 

China/documentos/INTERPRETACION_DE_LAS_PRUEBAS.pdf  

• Brouwer PJM, et al. Potent neutralizing antibodies from COVID-19 patients define múltiple 

targets of vulnerability. Science, 15 June 2020. Disponible a: 

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/06/15/science.abc5902  

• Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. Ministerio de Sanidad. 16 

Junio 2020. Disponible a: 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 

China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf  

• Sethuraman N, et al. Interpreting diagnostic tests for SARS-CoV-2. JAMA. 2020;323(22):2249– 

2251. Disponible a: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765837  

• Weinstein MC et al. Waiting for Certainty on COVID-19 antibody tests. At what cost? June 11, 

NEJM 2020 Disponible a: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2017739  

Aclariments terminològics 

1. Aïllament: Persones que han estat diagnosticades de COVID19 i s’han d’aïllar de 
la resta de residents no diagnosticats. Es pot aixecar en qualsevol moment. 

2. Quarantena: Persones que han estat en contacte amb residents diagnosticats 
de COVID19 sense haver estat diagnosticades de la malaltia. No es pot aixecar 
fins a superar els 14 dies d’aïllament. 

3. Curta durada: Menys d’un dia sense pernoctació. 

4. Llarga durada: Més d’un dia amb pernoctació. 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/gestio-infeccio-coronavirus-ambit-residencial.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/gestio-infeccio-coronavirus-ambit-residencial.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/gestio-infeccio-coronavirus-ambit-residencial.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/gestio-infeccio-coronavirus-ambit-residencial.pdf

