
Resum comunicacions 20/03/2020 sobre COVID-19 

Benvolguts companys; 

Us adjuntem un resum de les darreres comunicacions que hem actualitzat sobre COVID-19 i 

que són d'interès per als farmacèutics. Us recordam que des del COFIB seguirem també durant 

el cap de setmana actualitzant la informació més urgent al respecte i anirem penjant al web 

col·legial. 

Pautes a seguir pel farmacèutic comunitari en assistència domiciliària 

Adjuntam la circular informativa sobre pautes per facilitar de manera excepcional la medicació 

a determinats pacients en els seus domicilis durant l’estat d’Alerta sanitària. 

Pautes a seguir pel farmacèutic comunitari en assistència domiciliària 

 

Proves de detecció de SARS-CoV-2 en el diagnòstic de COVID-19 

En el següent enllaç us adjuntam una circular informativa sobre les proves de detecció del 

coronavirus i específicament en relació amb els Kits per a detecció de la SARS-CoV-2, fins i tot 

sense marcatge CE que estan apareixent. 

Proves de detecció de SARS-CoV-2 en el diagnòstic de COVID-19 

 

PNT d'actuació a la farmàcia per a la contenció de la propagació de l'COVID-19 

Us recordem que al web col·legial anam penjant les últimes versions dels Procediments 

Normalitzats de Treball (PNT) que elabora el Consell General i les seves actualitzacions. 

Aquesta darrera versió inclou fulles per portar el registre dels torns de neteja cada hora a la 

farmàcia, a més d'instruccions sobre pautes higièniques, gestió de residus i més informació 

útil). 

Procediment d'actuació en la farmàcia comunitària per a la contenció de la propagació de 

l'COVID-19. 

 

Prescripcions rebudes per correu electrònic de Mútua Asepeyo 

A la secció de circulars del web col·legial hi trobareu la circular de Tresoreria enviada en què la 

Mútua Asepeyo ens comunica que a causa de la pandèmia de COVID- 19 s'han vist obligats a 

emetre receptes via correu electrònic a aquells pacients amb patologia activa i en tractament 

per accident de treball o malaltia professional. 

Cartell precaucions compres imprescindibles a la farmàcia (CGCOF i MSCBS) 

https://www.cofib.es/fitxers_pagines/Pautas%20farmaceuticos%20atencion%20domiciliaria.pdf
https://ecofib.cofib.es/fitxers_pagines/Pruebas%20deteccion%20SARS-CoV-2%20en%20el%20diagnostico%20de%20COVID-19.pdf
https://ecofib.cofib.es/fitxers_pagines/protocolo_19.PDF
https://ecofib.cofib.es/fitxers_pagines/protocolo_19.PDF


Adjuntam cartell realitzat pel Consell General i el Ministeri de Salut sobre com fer compres 

imprescindibles a la farmàcia. 

 Cartell precaucions compres imprescindibles a la farmàcia (CGCOF i MSCBS) 

Us recordem que a la web teniu cartells més complets elaborats pel COFIB: cartells COFIB 

farmàcies. 

Rectificació sobre el tracte als farmacèutics al Comitè d'Alerta al Coronavirus 

Finalment us comunicam que des del COFIB hem expressat a la Conselleria de Salut la nostra 

indignació per la poca consideració que va mostrar Francesc Albertí, portaveu del Comitè 

d'alerta de coronavirus, durant la roda de premsa del dia 19 en la qual va incloure els 

farmacèutics entre el personal "no sanitari". El president del COFIB, Antoni Real, ha comunicat 

a les autoritats implicades que si no es rectifica públicament aquest fet, es demanarà 

oficialment la dimissió immediata de Francesc Albertí. Seguirem informant sobre el fet en 

properes comunicacions. 

Palma, 20 de març de 2020 

 

https://ecofib.cofib.es/fitxers_pagines/19.03.2020_RecomendacionesFarmacias_Verde.pdf
https://www.cofib.es/ca/Articles.aspx?n=929
https://www.cofib.es/ca/Articles.aspx?n=929

