
 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOL ACTUACIÓ EN CAS DE PCR POSITIU EN ELS 

SERVEIS DEL GRUP ALBA 

 

Aquest document no substitueix en cap cas aquells protocols marcats pels 

corresponents departaments pel que fa a les accions a seguir en cas de detecció d’un 

cas positiu de Covid19, però si que afecta a aquells serveis que no tenen protocols 

marcats concrets. 

NOMÉS EN CAS DE POSITIU CONFIRMAT PER PCR DE COVID 19: 

1. Notificar-ho immediatament al mail ncastella@aalba.cat 

2. S’enviarà un correu informant de la situació als serveis mèdics del servei de 

prevenció de l’entitat, on es donarà el contacte del gestor o responsable del 

servei afectat. 

3. Una persona de l’equip mèdic de vigilància de la Salut que està coordinada amb 

el Departament de Salut es posarà en contacte amb el gestor per valorar quin 

grau de contacte i amb quines professionals han tingut la persona afectada. 

4. A partir d’aquí es valoraran les diferents mesures a adoptar per garantir la 

contenció i evitar la propagació de la malaltia. 

 

 

MOLT IMPORTANT!!!  
 
Si es compleixen les mesures de seguretat establertes en els protocols generals 
i de cada servei el risc de contagi és mínim, per tant, no caldrà arribar al 
confinament de l’equip i a la paràlisi del servei. 
 
- Distància mínima d’1,5 metres 
- Ús en tot moment de la mascareta 
- Rentat de mans 
 
La responsabilitat de cadascú és molt important per garantir la salut de tothom i 
evitar l’aturada dels serveis. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMANACIONS DES DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA DE LA 

SALUT: 

- Els llocs amb més riscs en el els espais de treball són:  

o Els banys i vestuaris  

§ Limitar l’aforament  

§ Fer ús de la mascareta sempre que sigui possible- 

o Les estones de descans i menjador 

§ Mantenir la distància de seguretat 

§ Fer-ho en la mesura del possible en espais exteriors – en el cas 

dels descansos 

§ Mantenir la mascareta posada si no s’està menjant ni bebent 

o Les entrades i sortides de la feina 

- En cas de detecció d’un positiu es considera un contacte estret: 

o Persona que ha estat en contacte amb el positiu 2 dies abans de 

l’aparició de la simptomatologia ( sense mantenir la distància i sense 

mascareta durant 10-15 minuts) 

o Persones que han estat en contacte amb el positiu 2 dies abans de la 

realització de la prova de detecció ( sense mantenir la distància i sense 

mascareta durant 10-15 minuts) 

- Proves de detecció en cas de contactes estrets a la feina: 

o Test ràpid – necessita mínim 3 dies d’incubació per garantir l’aparició 

d’anticossos. 

o Test d’antígens – és positiu durant els 5 primers dies  

o PCR – és positiu i sensible mentre hi hagi presència del virus ( entre 1 i 

14 dies) 



 

 

 

 

 

 

 

ACCIONS AL LLOC DE TREBALL 
 

1) Limitar l'aforament als despatxos i sales de reunions:  

• Es posaran cartells a les portes dels despatxos i sales de les instal·lacions 
d'Alba amb l'aforament màxim que caldrà respectar-se. Caldrà que us 
organitzeu per saber el número de persones que hi podeu estar i si cal 
impulsar canvis d'ubicació o treball telemàtic per poder complir amb 
l'aforament. 

 
2) Evitar compartir el material de treball: 

• Cadascú disposarà del seu material de treball. 
• No es podrà intercanviar la grapadora, bolígrafs, calculadores etc. o s'hauran 

de desinfectar cada vegada. 
• El material que faci falta, s'informa a administració per a què us el proporcioni 

el més aviat possible 

3) Més neteja i desinfecció: 

• Es disposarà de líquid per a neteja superfícies i d'esprai de desinfecció per 
material, telèfons i cadires en tots els despatxos. 

• Les persones seran les encarregades de deixar net i desinfectat el seu lloc de 
treball, sobretot si es comparteix amb altres persones. 

• Demaneu a la Pilar Seriol del Servei de manteniment si us fa falta algun 
producte.  

4) Protocol d'ús dels telèfons: 

• Es farà ús en la mesura possible de les extensions de telèfons 
mòbils adjuntades en aquest correu. 

• En cas que no sigui possible, es prioritzaran els mans lliure. 
• Els telèfons inalàmbrics que no disposen de mans lliures seran d'ús exclusiu 

d'una persona o es desinfectaran després de cada ús. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Ús d' EPIS 

• És obligatori l'ús de mascareta en tots els serveis i altres EPIs en serveis més 
concrets. 

• En cas de necessitar material de protecció, sol·liciteu-lo a la Pilar Seriol de 
manteniment (manteniment@aalba.cat) 

 

VIDEOCONFERÈNCIES vs REUNIONS PRESENCIALS 

Us demanem que potencieu les videoconferències i eviteu les reunions presencials. Us 
recordem que a través del correu de gmail d'Alba que teniu tots podeu utilitzar la 
plataforma del MEET de google de manera fàcil i àgil. Ho trobareu al menú de 
l'esquerra ( CREA UNA REUNIÓN)  o a l'apartat d'aplicacions a dalt a la dreta.   
 

Us deixem un enllaç amb un tutorial https://www.youtube.com/watch?v=9vpxVSh9tiI 

 


