
MESURES DE 

PREVENCIÓ 

ADAPTADES 

Equip de protecció individual (EPI) 

Les recomanacions subestàndard estan dirigides principalment a les  
residències de gent gran i als centres sociosanitaris. 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus


Nota d’exempció de responsabilitat 

 
La informació que es proporciona en aquest lloc o en els documents es basa en els coneixements actuals i en  
informació limitada a l’experiència de Metges sense Fronteres, per tant, està condicionada a la nova situació actual,  
urgent i excepcional, ocasionada per l’epidèmia de la CoVid-19. 

 

Aquestes informacions són solucions imperfectes, provisionals i excepcionals considerant la falta de solucions  

estàndard i homologades, per la qual cosa només s’han d’utilitzar en absència d’informació, protocols, procediments  

o materials homologats previstos pels estàndards de l’Organització Mundial de Salut o del Ministeri de Sanitat. 

 
Aquestes informacions es publiquen per escalar, ampliar i accelerar la resposta dels responsables i professionals  
sanitaris i civils de la societat que estan implicats en la resposta a l’epidèmia. 

 
Aquestes informacions no substitueixen ni l’atenció mèdica professional ni les recomanacions de l’Organització  
Mundial de Salut o del Ministeri de Sanitat. 

 

Metges sense Fronteres no es pot responsabilitzar de la implementació correcta i dels resultats de les solucions que  

proposen aquestes informacions. 

 

Metges sense Fronteres 

MESURES DE PREVENCIÓ ADAPTADES 
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Equip de protecció individual (EPI)  
Personal sanitari per a pacients COVID 

 

Tots els treballadors han de respectar les precaucions  

estàndard a cada moment. Especial importància a la  

higiene de mans, higiene respiratòria i  

neteja/desinfecció de l’entorn del pacient. 

 

Quan hagin d’administrar cures a un pacient/resident  

sospitós o confirmat de COVID-19, a més de les  

precaucions estàndard, cal tenir unes precaucions  

addicionals, que inclouen l’ús de: 

- Guants. 

- Bata d’aïllament, resistent a esquitxades, de  

màniga llarga (idealment d’ús únic o reutilitzable,  

que s’haurà de desinfectar entre una habitació i la  

següent). 

- Màscara (tipus IIR) resistent a esquitxades. En  

cas que s’hagin d’efectuar procediments  

generadors d’aerosols (per exemple,  

nebulitzacions), es recomana l’ús d’una màscara  

FFP2 durant tota l’estada a l’habitació en què  

aquest acte s’estigui duent a terme. 

- Protecció ocular amb ulleres  
panoràmiques o pantalla de protecció  
facial. 

Sempre s’ha de realitzar higiene de mans  

abans de col·locar-se l’EPI i un cop es  

retira. 
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MESURES DE PREVENCIÓ ADAPTADES 

Equip de protecció individual (EPI)  
Personal de neteja en entorn COVID 

 
 
En cas de dur a terme la neteja de zones comunes de  

la residència i/o d’habitacions on NO hi hagi residents  

considerats casos confirmats ni sospitosos de  

COVID-19, les mesures de protecció individual han de  

ser les estàndard. 

 

Quan hagin de dur a terme les seves tasques en zones  

en les quals hi hagi residents considerats casos  

sospitosos o confirmats de COVID-19, es recomana  

l’ús de: 

 

- Botes de goma. 

- Guants de neteja (s’han de desinfectar entre una  

habitació i la següent). 

- Bata d’aïllament, resistent a esquitxades, de  

màniga llarga (d’ús únic o reutilitzable, que s’ha  

de desinfectar entre una habitació i la següent). 

- Màscara (tipus II) resistent a esquitxades. 

- Protecció ocular o pantalla de protecció facial. 

Sempre s’ha de realitzar higiene de mans  

abans de col·locar-se l’EPI i un cop es  

retira. 
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MESURES DE PREVENCIÓ ADAPTADES 

Equip de protecció individual (EPI)  
Com cal vestir-se? 

 

1. Traieu-vos tots els efectes personals (joies,  
rellotge, telèfon mòbil, bolígrafs, etc.). 

2. Assegureu-vos que tots els components de l’EPI  
estan a punt. 

3. Feu la higiene de mans. 

4. Poseu-vos la bata impermeable. 

5. Poseu-vos la màscara facial. 
6. Poseu-vos una careta protectora o  

ulleres protectores. 

7. Cobriu-vos el cap (opcional). 

8. Poseu-vos els guants sobre el puny de la bata. 

 

 
Nota: 

El doble parell de guants no està especialment  
recomanat i, a més, comporta un ús no racional de  
l’EPI. 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus


MESURES DE PREVENCIÓ ADAPTADES 

Equip de protecció individual (EPI)  
Com cal desvestir-se? 

 

1. Feu la higiene de mans amb els guants  

posats. 

2. Traieu-vos la bata i/o el davantal inclinant-vos  

cap endavant, amb compte per no contaminar-  

vos les mans. Quan us traieu el davantal d’un sol  

ús, arrenqueu-vos-el del coll i enrotlleu-lo cap a  

baix sense tocar la part davantera > Higienitzeu-  

vos les mans amb els guants posats. 
3. Traieu-vos els guants i llanceu-los d’una manera  

segura. Feu la higiene de mans. 
4. Traieu-vos l’equip de protecció ocular estirant la  

corda del darrere del cap i llanceu-lo d’una  
manera segura. 

5. Per treure-us la màscara, a la part del darrere del  

cap primer deslligueu la corda de baix i deixeu-la  

penjant davant. Després, deslligueu la corda de  

dalt, també a la part del darrere del cap, i llanceu  

la màscara d’una manera segura. 

6. Feu la higiene de mans. 

NOTA: traieu-vos l’EPI sempre amb l’orientació i la  

supervisió d’un observador capacitat (col·lega). 
Assegureu-vos que hi hagi recipients per a rebutjos  
infecciosos a l’àrea per treure-us l’equip perquè pugueu 
llençar l’EPI de manera segura. Hi ha d’haver recipients  
separats per als components reutilitzables. Mostra la  
fitxa VESTIDOR 
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MESURES DE PREVENCIÓ ADAPTADES 

Equip de protecció individual (EPI)  
Circuit de material reutilitzable 

 

 
PROPOSTA VISUAL DE CIRCUIT 

 

S’ha de respectar el circuit que ha de seguir cada  

element de l’equip de protecció individual (EPI) per  

evitar el risc de contaminació creuada. 

 

El material utilitzat que sigui d’un sol ús s’ha d’introduir  
en un contenidor de residus amb tapa i etiquetatge  
amb les advertències precises. 

 

Si s’han d’utilitzar EPI reutilitzables, cal desinfectar-los  

després de cada ús, per la qual cosa cal: 

 
- Treure’s l’EPI quan se surti de l’habitació i llançar-lo  

en un contenidor. Fer la higiene de mans. 
- El contenidor s’ha de recollir i portar a la zona  

dedicada a la desinfecció del material (cada centre  
pot definir el circuit que millor s’adapti a les seves 
capacitats). 

No s’ha d’utilitzar mai el mateix calçat 

per passar de  zones netes a zones 

contaminades o potencialment  

contaminades, llevat que es desinfecti amb 

solució  0,1% (1 tap de lleixiu per cada ½ 
litre d’aigua). 
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MESURES DE PREVENCIÓ ADAPTADES 

Equip de protecció individual (EPI)  
Desinfecció de material reutilitzable 

 
Passos per a la desinfecció d’EPI reutilitzables: 

 

1. Renteu-los amb aigua i sabó si estan visiblement  

bruts. Aclariu-los amb aigua. 
2. Introduïu el material que cal desinfectar en un  

contenidor amb la solució d’hipoclorit sòdic al 0,1%.  
Deixeu-l’hi almenys un minut (idealment 5 minuts). 

3. Aclariu-ho tot amb aigua neta (es pot tenir  

un contenidor/gibrell). 

4. Deixeu-ho assecar. 

5. Guardeu-ho com a material net. 

 

MOLT IMPORTANT: el personal dedicat a la  

desinfecció de material també ha d’utilitzar un EPI  

complet per protegir-se. 

És important disposar de quantitat suficient d’EPI  

reutilitzables per poder tenir disponible un estoc  

d’EPI nets i a punt per ser utilitzats. Idealment, l’EPI  

s’hauria de reemplaçar entre pacient i pacient. 

No deixeu EPI contaminats o potencialment  
contaminats penjats dins de les habitacions  

(risc de contagi en manipular-los). 
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MESURES DE PREVENCIÓ ADAPTADES 

Equip de protecció individual (EPI)  Escassetat 
de guants 

 

L’ús de guants no eximeix de fer una higiene  correcta de mans. 

Cal canviar-se els guants sempre  amb cada pacient i s’ha de fer la 

higiene de mans  immediatament després de treure-se’ls i abans de  

col·locar-se’n uns de nous. 

 

L’ús de solució hidroalcohòlica és l’opció ideal.  Només si les 

mans estan visiblement brutes o en  absència de solució 

hidroalcohòlica, hem d’utilitzar  aigua i sabó. 

 
Alternativa als guants d’examen mèdic, segons el  tipus d’activitat 
que es faci i el grau de precisió en els  gestos que es requereixi: 

 

- Guants de neteja reutilitzables (que s’han de  desinfectar entre 

un ús i el següent) o guants no  sanitaris (com els que s’utilitzen 

per a les tintures  dels cabells, que es poden utilitzar, arribat el 

cas,  dobles) o un altre tipus de guants no sanitaris. 

- Si no s’han de dur a terme tasques invasives  (extracció de sang, 

canalització venosa,  administració de medicaments injectables, 

etc.)  s’hauria de considerar l’opció de no portar guants i  extremar 

la higiene abans i després de dur a terme  les tasques requerides. 
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MESURES DE PREVENCIÓ ADAPTADES 

Equip de protecció individual (EPI)  
Escassetat de màscares 

 
Les màscares són un dels equipaments més  sensibles, ja que les 

màscares homologades han estat  testades i se sap que, a més de 

ser impermeables o  resistents a les esquitxades, tenen una capacitat 

de  filtració que evita el pas d’una proporció important de  gèrmens. 

 
En cas de reemplaçar les màscares estàndard per un  altre tipus de 
màscara, això últim no es pot garantir. 

 
En cas de falta de màscares, es podrien considerar les  opcions 
següents: 

 

- Utilitzar doble màscara (tipus I o II, no resistents a  esquitxades). 
- Reutilitzar les màscares tipus FPP2. 

- Utilitzar màscares que estiguin fora de la data d’ús  recomanada 
pel fabricant. 

- Sobretot, completar la màscara amb l’ús d’una  pantalla de 
protecció facial que reduirà la possibilitat  de rebre esquitxades i/o 
microgotes a la cara. A  més, si no hi ha cap més opció que 
reutilitzar les 
màscares, la pantalla facial reduirà el risc de  contaminació 
de la cara externa de la màscara. 
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MESURES DE PREVENCIÓ ADAPTADES 

Equip de protecció individual (EPI)  
Escassetat de protectors oculars 

Alternatives als protectors oculars sanitaris  
homologats: 

 
Es poden considerar altres tipus de protectors, sempre  
que cobreixin la totalitat dels ulls i ofereixin un cert  
hermetisme. 

 

Exemples, poden ser els protectors oculars que  

s’aconsegueixen en ferreteries o aquells d’ús esportiu  

(per esquiar o per fer snorkelling/submarinisme, per  

exemple). Si són reutilitzables, és indispensable  

desinfectar-los entre un ús i el següent. 
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MESURES DE PREVENCIÓ ADAPTADES 

Equip de protecció individual (EPI)  
Escassetat de protectors facials 

 

Alternatives a les pantalles de protecció facial  
sanitàries homologades: 

 

Un altre tipus de pantalles, com les que  

s’aconsegueixen en ferreteries, poden arribar a complir  

un objectiu similar. 

 
També s’han vist solucions “fetes a casa” amb  
arxivadors plàstics transparents als quals s’afegeix una  
corda per subjectar-los. 
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MESURES DE PREVENCIÓ ADAPTADES 

Equip de protecció individual (EPI)  
Escassetat de bates d’aïllament 

 

Alternatives a les bates d’aïllament: 

 

- Ús d’impermeables realment impermeables que  es 

puguin reutilitzar i, després, s’han de  desinfectar entre 

un ús i el següent —  pacient/habitació. 

- Bosses grans d’escombraries a les quals es fa  un 

forat per passar-hi els braços i el cap. 

Com que les bates d’aïllament cobreixen també els  

braços, en aquest cas, es poden utilitzar altres  bosses per 

cobrir les extremitats (en aquest cas  s’han de segellar els 

canells amb bandes elàstiques  o similars) o sempre que la 

pell de les extremitats  del cuidador o cuidadora no 

presenti ferides, el que  és preferible és no portar 

mànigues de cap tipus i  fer un bon rentat dels braços en 

acabar les tasques  requerides. 

 
Aquestes bosses no s’haurien de reutilitzar entre un  pacient i 

un altre ni entre una habitació i una altra. Si no  hi ha cap més 

remei que utilitzar aquesta opció, és  important extremar les 

precaucions en retirar la bossa  d’escombraries contaminada 

pel cap, a fi d’evitar la  contaminació del coll i de la cara. 
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