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Saber cómo actuar nos puede ayudar a controlar mejor las situaciones
que puedan surgir estos días y a prestar ayuda a las personas de
nuestro entorno. En caso de tener síntomas (fiebre o tos o dificultad
respiratoria), sigue estos pasos:

AUTO-AISLARSE1
En una habitación de uso individual con ventana, manteniendo 
la puerta cerrada, y, si es posible, baño individual.

Si no es posible: mantén la distancia de seguridad de 2 metros 
con el resto de convivientes y extrema la higiene.

Ten disponible un teléfono para informar de las necesidades
que vayan surgiendo y puedas mantener la comunicación
con tus seres queridos.

Si tienes sensación de falta de aire o sensación de gravedad
por cualquier otro síntoma llama al 112.

MANTENTE  
COMUNICADO2

¿SENSACIÓN DE 
GRAVEDAD?3

TELÉFONO DE TU 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

4 Si no, llama al teléfono habilitado en la Comunidad
Autónoma o contacta por teléfono con el centro de salud.

AUTOCUIDADOS5
Usa paracetamol para controlar la fiebre; ponte paños
húmedos en la frente o date una ducha templada para
ayudar a controlar la fiebre; bebe líquidos; descansa, pero
moviéndote por la habitación de vez en cuando.

AISLAMIENTO 
DOMICILIARIO6

Ahora que ya has hecho lo más inmediato, estudia y aplica las
recomendaciones para el aislamiento domiciliario e informa a
tus convivientes de que tienen que hacer cuarentena.

LAVADO DE MANOS7 Asegúrate de que en casa todos conocen cómo hacer un
correcto lavado de manos.

SI EMPEORAS8 Si empeoras y tienes dificultad respiratoria o no se controla la
fiebre, llama al 112.

14 DÍAS9 Se recomienda mantener el aislamiento 14 días desde el inicio 
de los síntomas, siempre que el cuadro clínico se haya 
resuelto.

ALTA10
El seguimiento y el alta será supervisado por su médico de 
Atención Primaria o según indicaciones de cada Comunidad 
Autónoma.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20.03.13_AislamientoDomiciliario_COVID19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/PosterA5_HigieneManos.jpg
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En primer lugar, debemos saber si hemos 
tenido un contacto estrecho o no. Un contacto 

estrecho se produce cuando: 

has cuidado a 
una persona con 
coronavirus o 
con sospecha de 
coronavirus

has 
mantenido 
una relación 
próxima
(menos de 2 
metros) y 
continuada

cuarentena domiciliaria quédate en casa

¿Eres un contacto estrecho?

No debes salir a la calle 
salvo necesidad de 
asistencia sanitaria

Sólo puedes salir en las 
excepciones indicadas 
en el Real Decreto de 
Alarma

Tanto si eres un contacto estrecho como si no lo eres: 

• Si tienes fiebre o tos llama al teléfono habilitado por tu 
comunidad autónoma

• Si tienes sensación de falta de aire, empeoramiento o sensación 
de gravedad llama al 112

• Para más información consulta el “Decálogo sobre cómo actuar 
en caso de tener síntomas de COVID-19”

SÍ NO

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200317_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf


Recomendaciones para el aislamiento domiciliario en casos leves de 
COVID-19

Estas son las recomendaciones que se deben seguir si se está en aislamiento domiciliario por ser un caso leve de
COVID-19.
Lea atentamente estas recomendaciones y pregunte (telefónicamente) cualquier duda.
Sus familiares y convivientes deben recibir también la información.

Lugar de aislamiento (debe disponer de teléfono en la habitación)

Fuentes:  
• Basada en la Infografía de Recomendaciones para el paciente caso en investigación o caso confirmado leve en 

aislamiento domiciliario. Consejería de Sanidad de Asturias. 
• Manejo domiciliario de casos en investigación, probables o confirmados de COVID-19. Ministerio de Sanidad.
• COVID-19: self-isolation for patients undergoing testing. Public Health England. 

Quédese en su casa, evite 
salir de la habitación, 
manteniéndola ventilada y 
con la puerta cerrada.

Utilice su propio baño; 
si lo comparte, debe 
desinfectarse antes de 
que lo usen otros.

Evite distancias 
menores de 2 
metros de los 
convivientes.

Tenga en la 
habitación 
productos de 
higiene de manos.

Evite visitas a 
su domicilio.

Tenga un cubo 
de basura de 
pedal en la 
habitación.

Los productos de desecho deben tirarse en la bolsa de plástico colocada dentro del cubo de basura. 
Anúdela bien antes de tirarla.

Tápese al toser y 
estornudar con un 
pañuelo de papel

Tire el pañuelo en 
la papelera

Lávese las manos 
con agua y jabón

No comparta utensilios personales 
como toallas, vasos, platos, cubiertos 
y cepillo de dientes

Póngase la mascarilla si sale a espacios 
comunes o entra alguien en la 
habitación, y lávese las manos al salir.

Limpie a diario las superficies que se 
tocan a menudo, baño e inodoro con 
bayetas desechables y lejía (1 parte de 
lejía al 5% por 99 de agua). Lávese las 
manos al terminar.

Utilice mascarilla 
cuando compartan 

espacio 

Lave las manos si 
entra en contacto, 

aunque haya 
usado guantes.

Prevenir el contagio Persona cuidadora

La persona cuidadora no debe tener 
factores de riesgo de complicaciones, y 
debe realizar autovigilancia de los 
síntomas.

Guantes para 
cualquier contacto 

con secreciones

Lave la ropa 
a 60-90º y 

séquela bien

Limpieza

Use lavavajillas
o friegue con 
agua caliente

No sacudir la ropa, 
meterla en bolsa hermética.
Lavarse siempre las manos
después de tocar la ropa.

Si nota empeoramiento comuníquelo a su profesional de referencia o al 112. 
Si algún conviviente o cuidador presenta síntomas no acuda a un centro sanitario 

y llame al teléfono habilitado por su Comunidad Autónoma. 13 marzo 2020

https://www.astursalud.es/documents/31867/955106/Procedimiento+de+atenci%C3%B3n+y+seguimiento+domiciliario+de+casos+confirmado+COVID19+06032020.pdf/f09dc84b-53bd-2bdf-6780-9c95c787351c
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf






  

 

Instruccions per a persones amb infecció per coronavirus 
SARS-CoV-2 en aïllament domiciliari 

El pacient haurà de: 

Evitar el contacte amb la resta de convivents de la llar.  

Estarà en habitació pròpia i amb la porta tancada fins a la finalització de l’aïllament.  

Caldrà ventilar l’habitació diàriament. 

Idealment es disposarà d’un bany propi per al malalt. Si això no és possible, caldrà netejar amb lleixiu 
domèstic el bany cada vegada que el pacient l’utilitzi (inclou neteja de vàter i superfícies del bany). Es 
reemplaçaran les tovalloles del bany del pacient cada vegada que estiguin humides.   

Només compartirà les zones comuns de la casa si és totalment imprescindible i durant el menys temps 
possible. Si ho fa es rentarà les mans abans de sortir de la seva habitació i portarà mascareta 
quirúrgica. Les zones comunes  es ventilaran i es netejaran amb lleixiu domèstic després de ser 
utilitzades pel pacient. 

Al domicili no hi hauran convivents vulnerables (persones grans amb malalties cròniques, 
immunodeprimits, embarassades). 

Gestió dels residus i dels estris personals del pacient 

A l’habitació del pacient es posarà un cubell d’escombraries amb tapa i pedal d’obertura i bossa de 
plàstic de tancament hermètic per tal de dipositar els residus del malalt. 

Els estris de neteja personal seran d’ús individual. 

La roba de llit, tovalloles i altra roba del malalt es rentaran amb sabons o detergents habituals a 60-
90ºC. La roba s’haurà d’eixugar completament. Abans de rentar la roba es dipositarà  en un cubell amb 
tapa i pedal i amb bossa amb tancament hermètic. 

Els coberts, gots, plats i altres estris reutilitzables es rentaran preferiblement al rentaplats o  
alternativament amb aigua calenta i sabó. 

Neteja  

Les superfícies que es toquen amb freqüència (tauletes de nit, mobles del dormitori, ... ), les superfícies 
del bany i el vàter hauran de ser netejades amb material d’un sol ús i desinfectades diàriament amb un 
desinfectant domèstic que contingui lleixiu en una dilució 1:100 (una part de lleixiu i 99 parts d’aigua) 
preparat el mateix dia que s’ha d’utilitzar. La persona encarregada de la neteja haurà de protegir-se amb 
mascareta i guants. Després de la neteja haurà de rentar-se les mans.  

20 de març de 2020 



  

 

Persones que conviuen a la llar amb un cas de covid-19 

Les persones que conviuen a la llar amb un cas de covid-19 hauran de rentar-se les mans amb aigua i 
sabó o solució hidroalcohòlica després de qualsevol contacte amb el malalt o el seu entorn immediat. 

Hauran de fer vigilància de l'aparició de símptomes d'infecció respiratòria aguda com febre, tos, dolor de 
coll, dificultat per respirar; i consultar-ho amb els serveis de salut si aquests apareguessin. Els casos 
que debutin amb símptomes respiratoris s’aïllaran de manera preventiva.  

Al domicili tots els membres extremaran les mesures d’higiene respiratòria:   

• Mantenir una distància prudencial entre les persones (entre 1 i 2 metres). 

• Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en tossir o 
esternudar i rentar-se les mans de seguida. 

• Evitar el contacte proper amb persones que tinguin símptomes d’infecció respiratòria. 

• Abstenir-se de tocar-se la boca, el nas i els ulls sense haver-se rentat les mans després de 
manipular objectes. 

 

 

  

 
 



Fruites de temporada Ous 

Llet i els seus derivats 
sense sucres afegits 

Pa, pastes i arrossos, 
preferentment integrals 

Llegums (secs o en conserva) 

Hortalisses (pastanagues, cebes, 
porros, apis, cols, enciams, 
carxofes, bròquils i patates) 
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Consells bàsics 
per mantenir una 
alimentació saludable 
durant el confinament 

1 Mantingueu la rutina dels àpats 
principals en horaris regulars i 
eviteu menjar entre hores (picar) 

2 Planifiqueu els àpats de tota la 
setmana i tingueu una llista per 
anar a comprar definida i clara 

3 Eviteu comprar i menjar productes 
ultraprocessats i ensucrats 
(llaminadures, snacks, begudes 
ensucrades, etc.) 

Aliments recomanables per al vostre rebost
 

I, RECORDEU: l’abastiment d’aliments està garantit, per tant, 
no és necessari acumular grans compres que puguin suposar 
el malbaratament dels aliments. 



17 de març de 2020
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5 consells per a un 
confinament saludable

El fet de romandre a casa durant un llarg període de temps pot alterar 
els hàbits de vida i crear cert malestar psicològic. 
Seguir alguns consells us pot ajudar a fer l’estada més agradable.  

1

2

Manteniu una actitud positiva!

Activeu-vos i trenqueu amb el sedentarisme

Quedar-se a casa és el millor que podeu fer per frenar la transmissió del virus 
i protegir la salut de les persones més vulnerables. 
No penseu que sou a casa perquè no us deixen sortir, sinó perquè fer-ho és 

un acte de responsabilitat per al bé comú. Tingueu present 
que és una situació temporal i que es tracta de viure-la de la 
millor manera possible. Preneu-vos-ho com una oportunitat 
per passar més temps en família i per desenvolupar l’enginy i la 
imaginació i cercar altres opcions de lleure.

Llegiu, dediqueu temps a algun hobby o afició. Aquests dies hi ha un munt d’activitats 
d’entreteniment i cultura gratuïtes a Internet. Gaudiu-ne. Trieu-ne algunes per gaudir-
ne plegats amb la família.

Ser a casa no vol dir estar-se asseguts al sofà sense fer res. La vostra llar és plena 
d’oportunitats per mantenir-vos físicament actius, només cal aprofitar-les:

Les tasques domèstiques són una bona manera de fer despesa energètica: 
escombreu, fregueu, netegeu els vidres, feu-vos el llit, etc. 

Aprofiteu per fer allò per al que mai tenim temps: endreçar armaris, 
roba, papers i calaixos.

Poseu-vos música i balleu.

Quan mireu la televisió, aixequeu-vos per canviar el canal en lloc de fer-ho amb el 
comandament. També podeu fer estiraments i/o exercicis flexionant els turmells i els 
genolls. 

Camineu mentre parleu per telèfon.

Utilitzeu les escales quan aneu a comprar o a passejar al gos.

No estigueu més de 2 hores seguides asseguts. 
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Procureu mantenir un horari i una rutina diària, us ajudarà a portar millor el confinament.
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5 consells per a un 
confinament saludable

3 Seguiu una alimentació saludable

Aprofiteu que sou a casa per alimentar-vos de forma equilibrada: el fet d’haver de dinar 
fora o amb carmanyola per complir amb les obligacions laborals o acadèmiques pot limitar la 
tria d’opcions saludables.
Tingueu en compte que, tot i que us mantingueu actius, romandre a casa 
comporta menys despesa energètica de la que és habitual i que el fet de no tenir 
les ocupacions rutinàries pot fer augmentar la sensació de gana. 
Potencieu el consum de fruita fresca, verdura del temps i llegums, i eviteu el 
consum d’aliments rics en sucres i/o greixos i el menjar ultraprocessat. Si piqueu 
entre hores, opteu per fruita seca o cereals integrals.
Recordeu que la millor beguda és l’aigua. Si feu servir l’aigua de l’aixeta reduireu 

viatges, envasos de plàstic, residus i us gastareu menys diners.
Intenteu fer els àpats plegats i dediqueu-hi un temps adequat, sense 
utilitzar els mòbils i les tauletes. Aquest pot ser un bon temps per cuinar amb 
els infants i per provar noves receptes bones i saludables. 

A l’hora d’anar a comprar:

Penseu en tot el que necessiteu per sortir el menys temps possible. 

Aneu-hi sols.

Cal mantenir la distància d’aproximadament 1,5 metres amb la resta de 
clients i/o personal de l’establiment.

Si veieu que hi ha molta gent, espereu-vos fora.

Sempre és molt millor portar les vostres bosses, carros o cistells per comprar.

Eviteu, com sempre, tocar aliments que no us heu de quedar.

No parleu, estossegueu o esternudeu a prop de cap aliment ni persona.

Utilitzeu guants d’un sol ús per triar fruites i hortalisses.

Pagueu amb targeta i eviteu utilitzar diners en metàl·lic.

Agraïu la important tasca de les persones que continuen treballant per garantir a tothom 
els serveis mínims indispensables.

Feu bricolatge.

Treballeu al jardí o a l’hort, si en teniu, o tingueu cura de les 
plantes.

Si teniu espai per fer-ho, netegeu la bicicleta, la moto o el cotxe.

Si teniu bicicleta estàtica o cinta per caminar, aquest és un bon moment 
per utilitzar-les.

Feu algun programa d’exercici físic suau o ioga a través del mòbil o d’Internet.



5 Si a casa hi ha infants...
Tot i que no vagin a escola, procureu que mantinguin un horari i una rutina 
diària. 

Limiteu el temps que passen davant les pantalles: es recomana un màxim 
d’una hora i mitja diària. Convé, a més, que quan les utilitzin mirin de lluny entre 5 i 10 
minuts cada hora.

Afavoriu el joc actiu sempre que sigui possible: jugar a fet i amagar, ballar, fer gimnàstica, 
etc. Si teniu jardí o pati, engresqueu-los a jugar a pilota o a fer una volta amb bicicleta. 
El joc educatiu també és una bona opció: peces de construcció, trencaclosques, 

manualitats, activitats de càlcul, etc. Si ja saben llegir, els contes, els 
còmics i les novel·les infantils són una bona manera de mantenir-los 
entretinguts.  

També pot ser un bon moment per implicar-los en les tasques domèstiques: 
animeu-los que participin en l’elaboració dels àpats, a parar i desparar la taula, 
a mantenir endreçada la seva habitació, etc.

MOLT IMPORTANT: durant tot aquest procés cal evitar tocar-nos la cara, els 
ulls, evitar tocar superfícies, etc., i així que arribeu a casa, cal rentar-vos les mans 
ràpidament i a consciència.

4 Aprofiteu la tecnologia, però feu-ne un ús responsable
Internet, els ordinadors, les tauletes i els dispositius mòbils són els vostres aliats per fer 
teletreball, estudiar, fer gestions i gaudir del temps de lleure, però sobretot per mantenir-
vos en contacte amb els vostres familiars i amics. Truqueu-los, envieu-los missatges, feu 
videoconferències, etc. Us sentireu menys aïllats i més a prop.
Quan utilitzeu aquests dispositius:

Aparteu la mirada uns 20 segons cada 20 minuts a una distància 
d’uns 6 metres.

Parpellegeu sovint.

Manteniu una distància adequada entre els ulls i la pantalla.

Inclineu les pantalles lleugerament cap enrere per evitar ombres i reflexos.

Intenteu no utilitzar-les durant les 2 hores prèvies a anar a dormir. 

Intenteu explicar-los per què cal quedar-se a casa a fi que no visquin el confinament 
com una experiència negativa. Aquest és també un bon moment per reforçar els 
hàbits d’higiene, per explicar i practicar conjuntament un bon rentat de mans, etc.

/Salut

5 consells per a un 
confinament saludable
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Usem de forma responsable 
els recursos sanitaris

Informació sobre coronavirus

Fes seguiment i vigilancia dels símptomes

Urgències per coronavirus i sanitàries

Donar-se d’alta a La Meva Salut

Consultes generals

Emergències

canalsalut.gencat.cat/coronavirus

covid19xat.catsalut.cat

!
Descarrega’t l’aplicació STOP COVID19 CAT

012

900 053 723

112

/Salut

canalsalut.gencat.cat/lamevasalut-registre
o a través de l’enllaç:

(de dilluns a divendres de 8 h a 20 h)

http://http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
https://covid19xat.catsalut.cat/
https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/registra-t

