
Recomanacions relacionades amb l’ aïllament de paci ents 
diagnosticats de COVID-19  

basades en el Procediment d’actuació enfront casos COVID-19 31-12-21 del Departament de Salut 

Medicina Preventiva/Grup Control de la Infecció 

Telèfon: 1396; busca 79648-74513 

 

Tipus aïllament  
 

Per contactes, gotes i aerosols 

Quan s’ha d’iniciar?  Davant la sospita o confirmació d’infecció per SARS-CoV-2 
 

Durada aïllament (segons clínica del pacient ó cond ició de immunosupressió) 
Es calcula a partir del dia d’inici de la clínica o del primer resultat de PCR ó TAR positiu 

 

En pacients amb pauta vacunació SARS -CoV-2 completa*  
CLÍNICA Pacient autònom Pacient  amb algun grau de 

dependència 
Pacient amb 

immunosupressió 
 

Asimptomàtic 7 dies  10 dies  
 

21 dies   
Lleu- Moderada 

7 dies  
+ 

72 últimes hores sense 
simptomatologia ni febre 

10  dies  
+ 

72 últimes hores sense 
simptomatologia ni febre 

 
Infecció greu 

21 dies  
+ 

72 últimes hores sense 
simptomatologia ni febre 

21 dies  
+ 

72 últimes hores sense 
simptomatologia ni febre 

 
En cas d’alta a domicili abans de finalitzar el per íode d’aïllament 

 

  
Cal donar les recomanacions necessàries per al compliment de les mesures a domicili 

*Segons indicacions protocol Departament de Salut (annex 1) 
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En pacients sense vacunació SARS -Cov-2 o pauta incompleta*  
CLÍNICA Pacient autònom Pacient  amb algun grau de 

dependència 
Pacient amb 

immunosupressió 
 

Asimptomàtic 
 

10 dies  14 dies 
 
 

21 dies  
 

Lleu- Moderada 
10 dies  

+ 
72 últimes hores sense 

simptomatologia ni febre 

14 dies  
+ 

72 últimes hores sense 
simptomatologia ni febre 

 
Infecció greu 

21 dies  
+ 

72 últimes hores sense 
simptomatologia ni febre 

21 dies  
+ 

72 últimes hores sense 
simptomatologia ni febre 

 
En cas d’alta a domicili abans de finalitzar el per íode d’aïllament 

 

 
 

Cal donar les recomanacions necessàries per al compliment de les mesures a domicili 
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Annex 1.  RECOMANACIONS SOBRE L’ADMINISTRACIÓ DE DOSIS ADDICI ONALS DE VACUNA 
CONTRA LA COVID-19 . Programa de vacunacions de Cat alunya . 28 de novembre de 2021 

 

Dosi de record de la vacuna contra la COVID -19 
Indicacions  Persones d’edat>40 anys 

Persones amb condicions de risc o patologies 
Persones   de qualsevol edat vacunades amb Oxford/AstraZeneca o J&J/Janssen 
Professionals sanitaris i sociosanitaris 
 
Nota : aquests grups es poden anar ampliant  segons l’estratègia estatal de 
vacunació 

Dosi de record  segon s pauta vacunal 
rebuda en la primera sèrie 

Pfizer/BioNtech o Moderna/Lonza  
 (2 dosi) 

Oxford/AstraZeneca  (2 dosi)  o 
J&J/Janssen (1 dosi) 
 

Als 6 mesos de completar la primera 
sèrie (segona dosi) 

Als 3 mesos de completar la primera 
sèrie  

Si s’ha patit COVID-19 entre pauta 
completa i dosi de record? 

Un cop finalitzat l’aïllament i que hagin 
desaparegut els símptomes, sempre 
que hagin passat 6 mesos des de la 
primera sèrie 

Un cop finalitzat l’aïllament i que hagin 
desaparegut els símptomes, sempre 
que hagin passat 3 mesos des de la 
primera sèrie 

 

 

 


