FLUXOGRAMES BÀSICS

Què faig si tinc símptomes COVID-19 ?
AMB SÍMPTOMES COVID
NO ASSISTEIXO
PRESENCIALMENT A
L’ACTIVITAT ACADÈMICA O
LABORAL

CONTACTO AMB EL
CENTRE DE SALUT per
informar i segueixo les
indicacions

Si em prescriuen PCR
informo el REFERENT
COVID
(veure fluxograma PCR)

Estudiant

Si l’assistència és
obligatòria informo
el responsable de
l’assignatura

Treballador/a

Informo el meu
cap

El responsable actua
segons la necessitat
de cada cas

Què faig si m’han prescrit PCR? (CAS SOSPITÓS)
Si t'han prescrit una PCR ( per tenir símptomes o per ser contacte estret d’un cas amb PCR positiva)

Et quedes a casa i segueixes les indicacions del Departament
de Salut

Treballadors/es: Si et
prescriuen la BAIXA

Treballadors/es: Si no et
prescriuen la BAIXA

Envies còpia a RRHH

Has de passar a treballar en la
modalitat a distància

Contactes per correu electrònic amb el REFERENT COVID del teu
centre/gerència. Et demanarà els contactes estrets de la URV/FURV i
els espais que has fet servir des dels 2 dies abans de començar a
tenir símptomes o des de la comunicació de la necessitat de fer una
PCR (en cas dels asimptomàtics)

Rebràs instruccions des de
covid19@urv.cat sobre
què has de fer

El REFERENT COVID realitzarà les
comunicacions internes que
corresponguin dins del seu
centre/gerència

Què faig si sóc contacte estret d’un cas sospitós ?

Sóc contacte estret d’un
cas sospitós

He de passar a modalitat
a distància fins saber
resultat PCR del cas
sospitós

Si la PCR del cas sospitós
és NEGATIVA

Si la PCR del cas sospitós
és POSITIVA

Em reincorporo a
l’activitat presencial
Passo a ser cas SOSPITÓS
(informo REFERENT
COVID del meu
centre/gerència)

Què faig si la meva PCR és negativa?
Si m’han fet la PCR
per ser contacte
estret d’un cas
POSITIU
(estic asimptomàtic)

Segueixo indicacions del centre
de salut en relació amb la
quarantena

Passo a modalitat a
distància
Si sóc treballador/a:
Envio l’ALTA MÈDICA a
RRHH

Si m’han fet la PCR
per tenir símptomes
COVID-19

Segueixo indicacions del centre
de salut

Si sóc estudiant: Puc reprendre
l’activitat presencial si el
facultatiu mèdic ho indica
Continuo de BAIXA
(perquè em trobo
malament)

Reprenc activitat
Laboral

