
 
 

PREGUNTES RELACIONADES AMB LA PANDÈMIA 

 

Com em puc donar d’alta a l’espai de salut digital La Meva Salut? 

Ho pots fer a través d’aquest formulari  

 

Quan he de fer ús de la mascareta? 
En general, l'has d'utilitzar sempre que surtis de casa. 

Quines són les mesures d’autoprotecció que he de seguir al sortir al carrer? 
-En general, l'has d'utilitzar sempre que surtis de casaDels 6 anys en endavant, és obligatori l’ús de 

mascareta al carrer, als espais a l’aire lliure i a qualsevol espai tancat que sigui d’ús públic o que sigui 

obert al públic. 

Aquesta obligació no s’aplica en el cas de persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que 

es pugui agreujar amb l’ús de la mascareta; persones en què l’ús de la mascareta sigui contraindicat per 

motius de salut degudament justificats o persones que presentin alteracions de conducta per la seva 

situació de discapacitat o dependència que facin inviable utilitzar-ne. 

La mascareta tampoc és obligatòria quan es facin activitats en què, per la seva naturalesa, sigui 

incompatible l’ús de la mascareta, com pot ser la pràctica esportiva d’esforç intens, o per causes de força 

major o situació de necessitat. 

- Cal mantenir una distància d’un mínim d'un metre i un mig entre les persones. 

- És molt important rentar-se les mans abans i després de sortir al carrer, com a mesura de precaució. 

 

Puc beure aigua d’una font pública? 
Sí , 

Sí, però es recomana no beure a fonts públiques pel possible contacte amb mans o boca. Si realment cal, 

neteja't les mans abans i després i procura no tocar l'aixeta. Si vols omplir-hi una ampolla, evitar que hi 

entri en contacte. 

 

Si m’haig de treure la mascareta, on la deso? 
És recomanable desar la mascareta en una bossa de paper. També podem utilitzar una bossa de roba si 

la rentem cada vegada que canviem de mascareta a alta temperatura (>60ºC). No és recomanable posar-

se la mascareta sota la barbeta, al colze, al canell, etc. mentre no se’n fa us. 

 

On es llencen les mascaretes? 
Les mascaretes d’un sol ús s’han de llençar al rebuig. 

 

Què he de fer si tinc símptomes compatibles amb la COVID-19? 
Si t ens f ebr e,  t os,  sensació de f alt a d’air e,  m alest ar  gener al,  diar r ees o vòmit s,  has de:  

Si tens febre, tos, sensació de falta d’aire, malestar general, diarrees o vòmits, has de:  

 Contactar amb el teu centre d’atenció primària 

 Trucar al 061 
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 O bé fer una consulta a través de La Meva Salut  

Seguidament el teu metge o metgessa avaluarà els símptomes i, si és necessari, et farà la prova 
PCR. Podràs consultar els resultats a través de La Meva Salut.  

Cal que identifiquis les persones amb qui has estat en contacte estret des de les 48 hores prèvies als 
símptomes i les reportis.  

Ho podràs fer conjuntament amb el teu professional sanitari o a través del formulari que rebràs 
per missatge SMS o per correu electrònic.  

 

Què és un contacte estret? 
Els contactes estrets són les persones amb qui s’ha compartit espai a menys de 2 metres de distància, 

durant més de 15 minuts, des de les 48 hores prèvies a l’inici dels símptomes.  

 

Què he de fer si soc un contacte estret positiu de COVID-19? 
Si ets un contacte estret, rebràs una trucada o un missatge que t’informa que ets un contacte estret 
d’una persona diagnosticada i t’indica les mesures que has de prendre:     

 Has de fer aïllament durant els 10 dies següents al contacte amb el cas diagnosticat. 

 Cal que facis seguiment dels teus símptomes a través de l’app STOP COVID19 CAT, dos cops al 

dia.  

Si estàs treballant i no ho pots fer des de casa, rebràs la informació per tramitar la baixa laboral.  

Si en finalitzar el confinament no has tingut cap símptoma, rebràs un missatge o trucada que t’informa que 
pots retornar a la teva rutina habitual.  

 

Com puc fer el seguiment dels meus símptomes? 
Pots fer-ne el seguiment de dues maneres: 

 Amb l’app STOP COVID19 CAT 

 Des del web covid19xat.catsalut.cat  

Com funciona una prova PCR? 

 Els professionals sanitaris extreuen una mostra del nas i de la gola amb uns bastonets. 

 La mostra es tracta en un laboratori especialitzat, que detecta el material genètic del virus. 

 Pots consultar el resultat a La Meva Salut durant les 48-72 hores posteriors. 

 Si ets contacte directe d'un cas positiu, cal que facis aïllament domiciliari, tant si el resultat és 

positiu com negatiu. 

 

Què he de fer si soc un cas confirmat de COVID-19? 
Si et s un cas posit iu de CO VI D- 19,  r ebr às un missat ge SM S i un cor r eu elect r ònic o una t r ucada inf or m ativa sobr e el que has de f er : 

Si ets un cas positiu de COVID-19, rebràs un missatge SMS i un correu electrònic o una trucada 
informativa sobre el que has de fer: 

 Cal que revisis i completis la informació de contactes estrets que et fem arribar. En cas que no 

l’haguessis iniciat, cal que identifiquis els teus contactes estrets. 
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 Has de fer aïllament domiciliari fins que els professionals sanitaris t’ho indiquin, i se t’informarà 

de com fer-ho. 

 Has de fer seguiment i vigilància dels símptomes dos cops al dia a través de l’app STOP 

COVID19 CAT, que està connectada amb l’atenció primària.  

En el cas que sigui necessari tramitar la baixa laboral, ho pots fer a través de La Meva Salut, on trobaràs 
el servei eConsulta per contactar amb el teu professional d’atenció primària.  

 

Què és l’aïllament domiciliari? 

És una mesura que consisteix a mantenir aïllades les persones que estan afectades pel virus, o 

poden estar-ho, i d’aquesta manera tallar la cadena de transmissió. La UE i l’OMS el recomanen com una 

de les mesures més efectives per reduir la transmissió del virus. 

 

Qui decideix l'aïllament domiciliari d'una persona? 
Els professionals sanitaris decideixen si la persona és candidata a l’aïllament domiciliari, tot avaluant els 

criteris clínics i les circumstàncies de l’entorn sanitari i social. 

Quant de temps dura l'aïllament domiciliari? 
Segons la valoració individual de cada cas, els professionals sanitaris determinen la durada i el seguiment 

que se’n fa. És important estar localitzable i seguir en tot moment les seves instruccions. 
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