
 
Sabadell, 5 d’abril de 2022 

Us informem de les últimes mesures i recomanacions sobre COVID-19 pels centres ocupacionals 

publicat per SALUT: 

CAS POSITIU: 

• Persones usuàries i Professionals:  

o Si la persona té símptomes lleus es recomana quedar-se a casa fins que desapareguin. Si 

és asimptomàtic no cal fer aïllament. En tots els casos cal avisar al taller i s’han d’extremar 

les mesures de protecció, reduir interaccions socials, utilitzar constantment la mascareta, 

i evitar el contacte amb persones vulnerables (majors de 60 anys, dones embarassades, 

immunodeprimits o amb malaltia respiratòria greu) 

o En cas de BROT al centre (3 casos o més): Han de fer AÏLLAMENT de 5 a 10 dies, depenent 

de si té símptomes i té un TAR negatiu o no. A partir del dia 5 s’han de fer TAR cada 24/48 

hores fins que doni un resultat negatiu. Fins al dia 10 s’ha de fer vigilància activa de 

simptomatologia. 

 

CONTACTES ESTRETS: 

• Persones usuàries i Professionals: 

o NO  han de fer quarantena ni proves diagnóstiques. Durant els 10 dies posteriors al 

contacte cal extremar les mesures de protecció, reduir interaccions socials i utilitzar 

constantment la mascareta, per tant, les persones que no porten correctament la 

mascareta s’han de quedar a casa.  

▪ En cas de BROT al centre (3 casos o més):    No cal QUARENTENA 

▪ Persones usuàries: Han de fer PCR / TAR entre els dies 3-5 del contacte estret. 

▪ Professionals: PCR als 0, 4 I 10 dies del contacte estret. 

Més informació a:  

https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/atencio_social_subaparta

t/Mesures_CD-no-integrats_Residencies-discapacitats_SM_CSDiurns_31_03_22_vr.pdf 

 

Actualment un company del grup 1 ha donat POSITIU en covid, i s’està recuperant de símptomes 

lleus al seu domicili. El seu grup està obert, extremant les mesures de protecció i fent vigilància 

activa de símptomes. La resta de grups estan oberts i funcionen amb normalitat.  

 

Per qualsevol dubte o aclariment podeu trucar al taller i demanar per la Nuria al mòbil o whatsapp: 

626903208,. 

Atentament 
Prolaboral Xalest 
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