
 

 

Comunicat Comissió FESS-COVID 21.4.22: 

Actualització de les mesures de prevenció i control de la COVID-19 

 
Les autoritats sanitàries han publicat nous procediments d’actuació enfront dels casos 

d’infecció pel SARS-CoV-2 i respecte a l’ús de la mascareta als espais interiors. 

 

Aquests documents contenen modificacions significatives respecte al procediment que 

hem seguit fins ara. 

Des de la Comissió FESS-COVID detallem les mesures que es posaran en 

funcionament per adaptar les normes de funcionament del Grau de Medicina a la 

normativa actual: 

 

1. L’ús de la mascareta deixa de ser obligatori en els espais interiors de la facultat. 

2. Tanmateix, es recomana la seva utilització: 

a. sempre que la distància de seguretat es redueixi significativament, com 

ara en espais petits, en reunions i concentracions, en la realització de 

pràctiques als laboratoris, etc. 

b. en el cas de les persones vulnerables, 

c. uns dies desprès de tenir símptomes d’infecció respiratòria. 

3. Queda suspesa la necessitat de declarar els casos de COVID-19 i fer-ne el 

registre i seguiment de contactes estrets. 

4. Queda suspès l’aïllament i les quarantenes per raons de salut publica. 

5. Es recomana que les persones que presentin símptomes d’infecció 

respiratòria lleus, per qualsevol virus, es quedin al seu domicili fins que 

desapareixen els símptomes. 

6. Las proves diagnòstiques de COVID-19 no es faran de forma rutinària i 

s’indicaran per criteris clínics segons la vulnerabilitat del pacient i la gravetat 

clínica. 

7. Atès que els estudiants en pràctiques es consideren personal sanitari, durant 

els períodes de pràctiques els estudiants sospitosos de patir una amb infecció 

per SARS-CoV-2 s’hauran de 

realitzar una prova diagnòstica d’infecció aguda. 

En el cas que la prova sigui positiva no podran acudir a les pràctiques durant 

el 5 dies següents a l’inici dels símptomes (o des de la presa de la mostra en 

els casos asimptomàtics).  

Recordeu també que a l’entorn sanitari l’ús de la mascareta és obligatori. 

 

La comissió FESS-COVID continuarà activa per fer un seguiment de l’evolució de la 

pandèmia i per si hi ha incidències o demandes de la comunitat acadèmica. 
 


