
  

Bon Dia,                                                                           25/02/2020
               
Us fem arribar una modifició provisional de la definició de cas en investigació de coronavirus. 
 
Com a mesura provisional de precaució atesa la situació epidemiològica a Itàlia i fins que es consensuï la nova definició a adoptar, es consideraran casos 
en investigació per SARS-CoV-2 els que compleixin els següents criteris: 
 

A.      Qualsevol persona amb un quadre clínic compatible amb infecció respiratòria aguda (inici sobtat de qualsevol dels següents símptomes: tos, febre, 
dispnea) de qualsevol gravetat  

i 
               Compliment en els 14 dies previs a l'inici dels símptomes algun dels següents criteris epidemiològics: 
 

1. Història de viatge a àrees amb evidència de transmissió comunitària: Xina (totes les províncies, incloent Hong Kong i Macau), Corea de Sud, l'Iran, 
Singapur, Itàlia (municipis de les regions de Llombardia,  Vèneto, Emília-Romanya i Piemont en els quals s’hagin produït casos*). 

 
2. Història de contacte estret * amb un cas probable o confirmat. 

 
      B. Qualsevol persona que requereixi hospitalització per una infecció respiratòria aguda greu en què s'hagin descartat altres possibles etiologies   
infeccioses que puguin justificar el quadre, especialment si procedeix d’alguna de les àrees esmentades.  
 
 
  *LOMBARDIA: Codogno (Lodi), Castiglione d’Adda (Lodi),  Casalpusterlengo (Lodi), Caselle Landi (Lodi),  Maleo (Lodi), Fombio (Lodi), Somaglia (Lodi), 
Bertonico (Lodi), Terranova dei Passerini (Lodi), Castelgerundo (Lodi), San Fiorano (Lodi),  Pizzighettone  (Cremona), Sesto Cremonese (Cremona), Sesto San 
Giovanni (Milano), Mediglia (Milano), Pieve Porto Morone (Pavia), Santa Cristina e Bissone (Pavia), Crema (Cremona), Bergamo, Seriate (Bergamo) 
 
  VENETO: Vo’ Euganeo (Padova), Mira/Dolo (Venezia), Venezia 
   
  EMILIA ROMAGNA: Piacenza, Parma 
 
  PIEMONTE: Torino, Cuneo 
 



  

 
 
A efectes de la definició de cas, es classifica com a contacte estret 
 
-Qualsevol persona que hagi proporcionat cures a un cas probable, o confirmat mentre el cas presentava símptomes: treballadors  sanitaris que no han 
utilitzat les mesures de protecció adequades, memebres familiars o persones que tinguin un altre tipus de contacte físic similar.  
 
-Qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas probable o confirmat mentre el cas presentava símptomes, a una distància menor de 2 
metres (ex. Convivents, visites) 
 
-Es considera contacte estret als passatgers situats en un radi de dos seients al voltant d’ un cas probable o confirmat mentre el cas presentava 
símptomes i la tripaulació que hagi tingut contacte amb aquests casos.  
 
 
 
 
Aquests criteris han de servir com una guia per a l'avaluació. Les autoritats de salut pública valoraran conjuntament amb els professionals assistencials el 
compliment dels criteris de forma individualitzada. Aquesta informació podrà evolucionar en funció de la nova informació disponible 
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