
 

Presidència 

 

GESTIÓ DE  POSSIBLES CASOS D’INFECCIÓ PER SARS-COV-2 A LES OFICINES DE FARMÀCIA 

 

Bevolgut/da company/a, 

Atesa la situació epidemiològica actual, recordam la importància de seguir mantenint 

estrictament l’ús de mascareta dins l’oficina de farmàcia per part de tot l’equip, l’adequada 

higiene de mans i respiratòria, el manteniment de les distàncies físiques, la desinfecció de 

superfícies i equips periòdica durant el dia, i una adequada ventilació dels espais amb aire 

exterior. 

A fi de facilitar al titular d’oficina de farmàcia els criteris per poder gestionar el risc de contagis 

per SARS-CoV-2 entre el personal, volem recordar d’acord a l’estratègia de detecció precoç, 

vigilància i control de la COVID-19, editada pel Ministeri de Sanitat la definició i classificació de 

casos i contactes:  

Cas sospitós: qualsevol persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda d’aparició 
sobtada de qualsevol gravetat que cursa, entre d'altres, amb febre, tos o sensació de falta 
d'aire. Altres símptomes com l’odinofàgia, anòsmia, agèusia, dolors musculars, diarrees, dolor 
toràcic o cefalees, entre d'altres, poden ser considerats també símptomes de sospita d'infecció 
per SARS-CoV-2 segons criteri clínic. 

Es classifica com a contacte estret: 

- Qualsevol persona que hagi proporcionat cures a un cas: personal sanitari o sociosanitari que 

no han utilitzat les mesures de protecció adequades, membres familiars o persones que 

tinguin un altre tipus de contacte físic similar. 

- Qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas, a una distància menor de 2 

metres i durant més de 15 minuts. 

Així, si s’han usat les mesures de protecció adequades durant la jornada laboral, no es 

considera contacte estret. 



Quant a les proves PCR pel personal de les oficines de farmàcia, queda sense efecte la 

comunicació anterior respecte al circuit habilitat per la Conselleria de Salut destinat a realitzar 

el diagnòstic als farmacèutics a través del serveis de prevenció:  

(https://www.cofib.es/fitxers_pagines/CAST_CARTA_PCR_FARMACIAS.pdf) 

Els treballadors de la farmàcia - siguin o no farmacèutics - que presentin símptomes han 

d’evitar acudir al treball, han de romandre en el seu domicili i posar-se en contacte amb el 

seu metge d’atenció primària per poder realitzar les proves diagnòstiques i el seguiment. En 

cas de presentar-se símptomes de gravetat, han de telefonar al 061. 

Aprofitam l’avinentesa per comunicar-vos que podeu consultar quina és la situació 

epidemiològica en les diferents illes i municipis en el “Mapa COVID-19” de la pàgina web de la 

Direcció General de Salut Pública i Participació: 

http://www.caib.es/sites/coronavirus/ca/portada/ 

 

Atentament, 

Antoni Real Ramis 

President del Col·legi Oficial  

de Farmacèutics de les Illes Balears 

 

Palma, 26 d’agost de 2020 
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