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Direcció de l’Observatori de la Salut Pública 

Servei d’Epidemiologia 

Reincorporació al lloc de treball dels professionals de 

centres residencials que han estat casos confirmats de 

coronavirus SARS-Cov-V-2   

L’objectiu d’aquesta nota aclaratòria és confirmar l’equiparació dels treballadors 

de centres sanitaris i socio-sanItaris als treballadors als centres residencials do-

nat que en el darrer Procediment inclou aquests professionals com a colectiu el 

contacte amb col·lectius d’especial vulnerabilitat 

Segons el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou co-

ronavirus SARS-CovV-2  els professionals de centres sanitaris i sociosanitaris, 
així com aquells que atenguin o tinguin contacte amb col·lectius d’especial vulnerabi-
litat (serveis d’atenció domiciliària per exemple) es podran reincorporar al seu lloc de 
treball després dels 10 dies amb la realització d'una prova de diagnòstic que indiqui 
absència de transmissibilitat, bé sigui per una determinació positiva d’IgG per una 
tècnica d'alt rendiment o per una PCR negativa o que, tot i ser positiva, ho sigui a un 
llindar de cicles (Ct) elevat (superior a 30-35 cicles segons laboratori), o, en cas de 
no disposar-ne, després de 14 dies de l'inici de símptomes sempre que romanguin 
asimptomàtics i afebrils un mínimde 72 hores. 
 
 

PROVES NECESSÀRIES PER A SUSPENDRE L’AÏLLAMENT 
A RESIDENTS 
 
Casos confirmats 
 

• La PCR NO és un bon indicador per retirar l’aïllament ja que pot mante-

nir-se positiva durant molt temps sense que això signifiqui que la per-

sona té capacitat infectiva. Per això no s’ha de fer de forma sistemàtica 

per finalitzar el període d’aïllament. Si persisteix algun símptoma després 

del 10 dia es pot fer una determinació d’IgG. IgG positiva permetrà reti-

rar l’aïllament, ja que els estudis realitzats no han detectat risc de contagi 

en aquests casos.   

Contactes 
 

• L’aïllament dels residents amb risc d’haver estat infectats (contactes es-

trets) i que estan en quarantena dura 14 dies. Cal realitzar una PCR al 

final d’aquest període i si és negativa finalitza la quarantena. Si és posi-

tiva passen a ser considerats un cas.  
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