
 

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN EL CAS DE TENIR CONFIRMACIÓ D’INFANT O 

ADOLESCENT AMB CORONAVIRUS: 

 

 

En relació a l’infant o adolescent malalt 

 

1. Confinar l’infant o l’adolescent en una habitació individual, amb ventilació a través de finestra 

2. Mantenir l’habitació tancada amb el menor en el seu interior 

3. Utilització de lavabo exclusiu pel malalt.  

4. Tenir un cubell amb una bossa d’escombrerias dintre de l’habitació per poder llençar totes dels 

deixalles que es generin, inclosos els mocadors de paper (el cubell preferiblement hauria de ser 

tancat i accionable amb el peu). Retirada del cubell quan estigui ple o a diari 

5. Facilitar mocadors de paper suficients al malalt 

6. Les entrades i sortides de l’habitació seran restringides al personal educador o de servei de la 

casa, en cap cas podrà entrar cap  altra menor 

7. Ventilar l’habitació com a mínim 3 vegades al dia i durant un mínim de 10 minuts 

8. Netejar dues vegades al dia  l’habitació, sobretot les superficies que es pugin tocar (taules, 

tauletes,…), es recomana fer aquesta neteja amb material que es pugui llençar (impregnat de la 

solució de neteja) 

9. El malalt s’ha de dutxar cada dia i posar roba neta cada dia 

10. Comunicació amb l’infant de forma constant o bé amb mitjans com telèfons mòbils o preguntant 

de forma periodica a través de la porta 

11. El noi confinat a l’habitació no podrà anar a espais comuns mentre el metge no li doni l’alta 

mèdica. En cas de sortir de l’habitació s’ha de rentar les mans abans de tocar res i posar-se la 

mascareta abans de sortir de l’habitació 

12. En cas d’haver de fer controls de temperatura, administració de medicació aquestes es faran 

aprofitant els moments que s’entra pels àpats 

 

Situacions especials: 

 

Lavabo compartit: 

 

-  S’ha d’asignar un lavabo proper a l’habitació que utilitzi el malalt de forma exclusiva (senyalitzat, 

tancat amb clau, …)  

- Recomanem que sigui el darrer en dutxar-se i netejar les dutxes després de la forma recomada 

- Si no pot utilitzar un lavabo de forma exclusiva, el lavabo d’haurà de netejar cada vegada que el 

menor hagi anat. 



 

 

 

 

Àpats: 

 

- el malalt no podrà sortir de l’habitació per fer els àpats, per tant s’haurà de portar a l’habitació el 

menjar. 

- Els educadors que portin el menjar hauran d’utilizar guants, bata i mascarilla per poder entrar a 

l’habitació 

- El menjar i els estris de menjar seran retirats amb els guants posats i immediatament posats a 

rentar, preferiblement al rentavaixelles. Amb els guants no es podrà tocar cap superficie que no 

sigui els estris de menjar. Una vegada trets els guants s’han de rentar les mans amb aigua i sabó.  

- Netejar qualsevol superficie que hagi estat en contacte amb els estris contaminats del menjar del 

malalt. 

 

Roba: 

- la roba no s’ha de compartir 

- El noi haurà de deixar la roba bruta en una bossa a la seva habitació o al lavabo després de la 

dutxa que es tancarà i es portarà a la bugaderia. La roba es netejarà de forma normal (es pot 

barrejar amb la resta de roba) i es posarà un programa d’aigua calenta. El personal del centre 

manipularà les bosses amb guants i després es rentarà les mans 

 

Productes d’higiene personal: 

- han de ser exclusius pel malalt 

 

Neteja: 

- la neteja es farà amb aigua sabonosa que contingui lleixiu o amb una solució de lleixi al 1%. 

- Els llibres o altra material que no es pugui netejar, una vegada que no els utilitzi el malalt o ja 

estigui donat d’alta s’han deixar aïllats (sense que ningú els pugui tocar) entre 24 i 48h. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MESURES PREVENTIVES PEL PERSONAL DEL CENTRE 

 

Les mesures preventives que es recomanen pels treballadors tenen dos objectius: 

 

1. No contagiar-se de la malaltia 

2. Evitar ser transmisors mitjançant les mans cap a la resta de menors i personal 

 

Es recomana que a l’habitació del menor malalt entri el mínim número de persones, i que quedi 

registrat qui serà el responsable de l’entrada i la cura del malalt en cada torn. 

 

Els EPIS que ha d’utilitzar l’educador quan està en contacte amb el malalt són: 

 

- Mascarilla 

- Guants 

- Bata d’un sol ús 

 

Per entrar a l’habitació d’aïllament es recomana posar-se els EPIS i: 

- Si el menor té suficient edat per poder-ho fer, que li demani obrir les finestres per ventilar abans 

d’entrar. En el cas que el menor no ho pugui fer, es recomana obrir les finestres en entrar a 

l’habitació.  

- Evitar tocar els mínims objectes dintre de l’habitació  

- Estar dintre en mínim temps possible 

- Després de sortir de l’habitació és recomana treure’s els guants i netejar-se les mans amb aigua 

i sabó 

 

Situacions especials: 

 

No tenir bates: 

 



 

 

- si l’infant es completament autònom, mantenir la distància i evitar que el menor pugui tocar 

l’educador amb les mans i evitar el contacte de la roba amb les superficies de l’habitació, 

especialment les que estan a prop del malalt 

- Si l’infant és més petit i necessita més proximitat en el tracte, per exemple si s’ha d’ajudar a 

menjar, recomanem alternatives com canviar-se de roba immediatament després de sortir o bates 

o devantals de roba que s’haurien de posar a rentar de seguida 

 

No tenir mascaretes suficients: 

 

- en aquest cas s’ha de prioritzar la font d’emisió de virus i per tant qui se l’haurà de posar serà el 

nen cada vegada que entrin a l’habitació. 

 

 

Altres recomanacions: 

 

- Proposem utilitzar una roba de feina diferent de la de carrer. Canviar-se-la i posar roba neta a la 

sortida del torn.  

- Rentar la roba de la  feina a la bugaderia del centre amb programes d’aigua calenta 

- Dutxar-se abans de finalitzar la jornada laboral 

 

 


