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Control de símptomes i exposició COVID-19 per professionals de les Residències 

de Gent gran de Barcelona ciutat. Eina: qüestionari. 

La intenció de l’eina es valorar si els professionals de les Residències poden ser casos o contactes 

o poden tenir COVID-19.  El qüestionari es basa en l’elaborat pel Ministeri de Sanitat de Canadà 

per a l'ingrés en una llar de cures a llarg termini o en una residència de persones grans (COVID-

19 Screening Tool for Long-Term Care Homes and Retirement Homes, 2020). Per a l’adaptació 

s’han tingut en compte altres documents de referència sobre els símptomes i signes més 

freqüents de presentació de la COVID-19 (Adhikari et al., 2020; “Covid-19: a remote assessment 

in primary care,” 2020; European Centre for Disease Prevention and Control, 2020; Hunter et 

al., 2020; Ministerio de Sanidad, 2020; NHS, 2020) i específicament en persones grans (Servei 

Català de la Salut, 2020).  

El qüestionari no s’ha d'utilitzar com una eina d'avaluació clínica ni ha de substituir al consell, 

el diagnòstic o el tractament mèdic.  

En el cas de que el resultat del qüestionari indiqui una situació de tipus ‘groc’ o ‘vermell’ se li ha 

de recomanar a la persona que resti en aïllament i que es posi en contacte amb el seu Equip 

d’Atenció primària.  

El qüestionari es de compliment obligat, des del 17 d’agost de 2020 i fins que les autoritats 

sanitàries declarin la fi de l’emergència Covid, per tots els professionals de les Residències de 

Gent gran de Barcelona ciutat en retornar al treball desprès de períodes de descans: cap de 

setmana, festius, vacances, permisos... (de més de 48 hores). S’ha de passar cada cop que es 

retorni. I per a les noves incorporacions 

El qüestionari el passa la/el Responsable higiènic sanitari del Centre (o persona en qui delegui) 

en el moment de retorn del professional al seu lloc de treball i abans de la seva incorporació 

efectiva. 

El qüestionari serà recollit per la Direcció del Centre i lliurat per aquesta al Servei de Prevenció 
de Riscos laborals de la Residència qui el registrarà, el custodiarà, l’incorporarà a la història de 
salut laboral del professional i en farà el seguiment evolutiu.  

 
Qüestionari i valoració de cada ítem 

Noms i cognoms de la persona a la que se li passa el qüestionari: ________________________ 
Data en què es fa el qüestionari: ___/___/___ 
 

 Qüestió si Punts no Punts 

1 Ha tingut la COVID-19?  2  0 
    Passi a la qüestió 3 

2 El/la metge/ssa li ha donat l’alta de la COVID-19?  0  20 

 En quina data    
  Fi del qüestionari   

Alguns símptomes freqüents en moltes malalties respiratòries son semblants a la Covid19. 
Si us plau, digui’m si ara en té algun o si algun ha empitjorat en el darrers 14 dies. 

3 Nova tos contínua (dura molt més d’una hora o té tres o més 
episodis de tos en 24 hores) o empitjorament de la seva tos 
habitual 

 
20 

 
0 

4 Dificultat per respirar  20  0 
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5 Pèrdua o canvi en el sentit de l’olfacte o del gust (no ha pogut 
olorar ni trobar el gust de res, o l’olor o el sabor són diferents 
al normal) 

 
2 

 
0 

6 Vòmits o diarrea  2  0 

7 Fatiga o debilitat que no s’explica per causes conegudes, que 
dura més d’un dia 

 
2 

 
0 

8 Pèrdua de la gana que dura més d’un dia  2  0 

9 Desorientació  2  0 

10 Mal de coll o mal de cap  2  0 

11 Té febre o sensació de febre (per exemple calfreds, pell calenta 
que no té veure amb la calor de l’estiu?) 

 
20 

 
0 

12 En els darrers 14 dies ha tingut un contacte estret amb una 
persona amb una malaltia respiratòria aguda (per exemple 
amb tos o esternuts, no una al·lèrgia) o amb una persona amb 
COVID-19? 

 

5 

 

0 

Noms i cognoms de la persona que passa el qüestionari: ________________________ 

 
Catalogació de la situació 

 

Recomanacions derivades, si la persona contesta 

• SI a la pregunta 1 i 2 ➔ precaucions tipus verd 

• NO a totes les preguntes de la 3 a la 12 ➔ precaucions tipus verd 

• SI almenys a dues de les preguntes de la 5 a la 10 ➔ precaucions tipus taronja, 
aïllament i contacte amb l’Equip d’Atenció primària. 

• NO a les preguntes de la 5 a la 10 o ha respost SI a una d’elles, i a més respon SÍ a la 

pregunta 12 ➔ quarantena immediata i contacte amb l’Equip d’Atenció primària ➔ 

precaucions tipus taronja 

• SI a la pregunta 1 i NO a la 2 ➔ precaucions tipus vermell fins que sigui donada d’alta 

per Atenció primària. 

• SI almenys a una de les preguntes 3, 4 i 11 ➔ precaucions tipus vermell, aïllament i 

contacte amb l’Equip d’Atenció primària. No prestarà servei fins que l’Atenció primària 

no l’hagi valorat. 
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Resultats Color Incidència  

De 0 a 2 VERD No cal registrar cap incidència 

De 4 a 17 GROC 

Contacte estret amb persona amb sospita de COVID-19 

Contacte estret amb persona diagnosticada de COVID-19 

Simptomatologia atípica COVID-19 

20 o més VERMELL 
Simptomatologia COVID-19  

Diagnosticat/da de COVID-19 


