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MEDIDAS PREVENTIVAS NO MANEXO DE CASO POSIBLE DO COVID-19
EN ATENCIÓN PRIMARIA

DEFINICIÓN
Ligazón
Se o caso posible se identifica nunha consulta, seguiranse as recomendacións que se indican:
A. Entregaráselle ao paciente unha máscara cirúrxica, que sempre deberá levar posta, e
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recomendaranlle que hixiene de mans.
B. A persoa que identifica o caso tamén se colocará unha máscara cirúrxica e acompañará o caso a un
cuarto illado do resto dos pacientes e do persoal do centro; cuarto que, se é posible, debe ter unha
xanela para ventilalo despois de atender ao paciente.
C. Se o paciente ten criterio clínico de gravidade, debe ser levado ao hospital. Será o 061 quen organice
o traslado.
D. Se o paciente non presenta criterio clínico de gravidade, deberase realizar unha avaliación clínica
para determinar a necesidade ou non de derivación.
E. Se o paciente ten que ser explorado, utilizarase o seguinte equipo de protección: Máscara cirúrxica
ou FFP2, luvas, bata e protección ocular antisalpicaduras.
F. O equipo será retirado coidadosamente, sen sacudilo, para evitar que se xeren aerosois, e colocarase
nunha bolsa dobre para refugar máis tarde como refugallo de Clase III.
G. Evitarase toda atención médica que non sexa estritamente necesaria.
H. É moi importante realizar unha hixiene de mans adecuada, antes e despois do contacto directo co
caso ou despois do contacto con obxectos persoais ou da contorna do caso; e polo tanto sempre
antes e despois de usar o equipo de protección. Se as mans están visiblemente sucias, deben lavarse
con auga e xabón.
I.

Para relacionarse co caso, mantéñase afastado máis de dous metros e use unha máscara cirúrxica,
evite o contacto con superficies potencialmente contaminadas e realice hixiene das mans ao saír do
cuarto.
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J.

Débese evitar que o caso contacte con outras persoas; pero se o paciente necesita un acompañante
(paciente pediátrico ou dependente), el ou ela usará unha máscara cirúrxica, luvas e unha bata.

K. É moi importante que tanto o paciente como o acompañante tamén realicen unha hixiene correcta
de mans.
L. No centro de saúde, unha vez que finalice a asistencia, limparase a sala onde se illou o caso e os
lugares cos que tivo contacto (sala de espera, consultorio médico,...), seguindo as recomendacións
establecidas polo servizo de Medicina Preventiva da área correspondente. O cuarto debe ventilarse
durante unha hora antes da limpeza.
M. Se finalmente o paciente necesita ser derivado ao hospital, será o 061 quen organizará o traslado. O
061 encargarase de comunicalo ao hospital. Se o paciente non necesita ser trasladado ao hospital,
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quedará en illamento domiciliario.
N. Desde a área sanitaria organizarase a toma de mostra, que se realizará no fogar do paciente, como se
especificou anteriormente.
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