SARS-COV-2 KORONABIRUSA
ZAINTZA EPIDEMIOLOGIKOAREN SARE NAZIONALEKO (ZESN)
PROTOKOLOEN EGOKITZAPENA
Protokolo hau etengabe berrikusten ari da, koronabirus berriak (SARS-CoV-2) eragindako
infekzioari buruzko informazio eguneratuaren eta eboluzioaren arabera.
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A. ZAINTZA-ESTRATEGIA
Zaintzaren helburuak honako hauek dira:
1. SARS-CoV-2 bidezko infekzio aktiboaren kasuak garaiz detektatzea.
2. Infekzio berriak saihesteko beharrezkoak diren kontrol-neurriak garaiz ezartzea.
3. Zaintza epidemiologikorako beharrezkoa den informazioa eskuragarri izatea, desagregazioeta xehetasun-maila egokiarekin.

B. SARS-COV-2EK ERAGINDAKO INFEKZIOA DUTEN KASUEN DETEKZIOA, DEFINIZIOA
ETA SAILKAPENA
1. COVID-19 duten kasuen detekzioa
Une honetan, infekzio aktiboa detektatzeko proba (IADP) bi daude: antigenoak detektatzeko proba azkar
bat (Antigen Rapid diagnostic test, Ag-RDT) eta RNA birala detektatzeko proba bat (RT-PCR edo teknika
molekular baliokide baten bidez). Bata edo bestea egitea (edo bien sekuentzia bat gauzatzea), gauzatzeeremuaren, eskuragarritasunaren eta sintomak hasi zirenetik igarotako egunen araberakoa izango da. Ez
da gomendatzen inolako proba serologikorik egitea infekzio aktiboa diagnostikatzeko, ez sintomak
dituzten pertsonekin, ezta sintomarik ez dutenekin ere1.
Merkatuan antigenoak detektatzeko proba azkar desberdinak badaude ere, soilik OMEren irizpideak
betetzen dituztenak erabili behar dira; alegia, ≥ % 80ko sentikortasuna (S) eta ≥97%ko espezifikotasuna
(E) duten probak. Gainera, nazioko edo nazioarteko erreferentzia- laborategiek edo laborategi klinikoek
ikerketa independienteen bidez balidatutakoak izan behar dute2.
RT-PCR eta antigenoa detektatzeko proba azkarren kasuan, SARS-CoV2 infekzio aktiboaren diagnostikoa
egiteko gomendatutako laginak goiko arnasbidekoak dira. Zehazki, sudur eta faringeko frotisa eta batzuetan, sudurreko frotisa ( erdiko sudur korneta).
Salbuespen gisa, arnasbideko lagina atera ezin zaien paziente sintomatikoei, RT-PCR egin ahal izango zaie
listu-laginean, dagozkien sentikortasun-mugak kontuan hartuta.
Lagin klinikoak infekzioso gisa tratatu behar dira, eta B kategoriakotzat hartuko dira. Osasun-zentrotik edo
etxebizitza batetik laborategira garraiatu behar badira, enbalaje hirukoitzean garraiatuko dira, ohiko prozeduren bidez.
SARS-CoV-2 infekzioa izan dezaketen pertsona guztiei (ikusi kasu susmagarriaren definizioa) SARS-CoV-2
bidezko infekzio aktiboaren proba diagnostikoa egingo zaie lehenengo 24 ordutan. IADParen emaitza
negatiboa bada eta COVID-19 susmo kliniko-epidemiologiko handia badago, proba errepikatzea
gomendatzen da. Hasierako proba antigenoak detektaktzeko proba azkarra izan bada, PCRa egingo da.
Aldiz, PCRa izan bada, 48 ordu barru errepikatuko da PCRa. Sintomak dituzten pertsonei, IADPa behin eta
1

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/surveillance/case-definition
Europar Komisioaren Current performance of COVID-19 test methods and devices and proposed performance criteria - Working document of
Commission services, dokumentuaren arabera,, balidazio ikerketak gutxienez 300 pertsonarekin prospektiboki egitea gomendatzen da, RT-PCR
bidezko 100 emaitza positiboko talde batekin eta RT-PCR bidezko 100 negatiboko talde batekin, gutxienez.
2
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berriz negatiboa bada eta susmo kliniko-epidemiologiko handia badago, errendimendu handiko test
serologikoak egitea baloratu ahal izango da diagnostikoa bideratzeko, test hauek desberdindu beharko
dute erantzun inmunea txertaketaren ondorioz den edota infekzio baten ondorioz naturalki garatu den.

2. Kasuen definizioa eta sailkapena
Kasu susmagarria:
Larritasun maila edozein dela, bat-bateko arnas infekzio akutuaren koadro klinikoa duen edozein
pertsona; hala nola, eztula, sukarra edo aire faltaren sentsazioa duena. Beste sintoma batzuk, odinofagia,
anosmia, ageusia, giharretako minak, beherakoak, toraxeko mina, edo zefaleak, esaterako, irizpide
klinikoaren arabera, SARS-CoV-2 infekzio-susmoaren sintomatzat har daitezke.
Une honetan dagoen informazioaren arabera, klinika bateragarria izanda, aurreko 90 egunetan3 SARSCoV-2k eragindako baieztatutako infekzioa izan duten pertsonak ez dira berriro kasu susmagarritzat
hartuko,berrinfekzioa gertatzea probablea ez delako. Hala ere, osasun-zentroetako eta zentro
soziosanitarioetako langileak susmagarritzat hartuko dira baldin eta sintomatologia bateragarria badute,
lan-ingurunea kaltebera delako4. Era berean, kasu susmagarritzat hartuko dira immunogutxitze larria
dakarten baldintza klinikoak dituzten pertsonak, betiere balorazio kliniko baten ondoren.
Pandemiaren hasieran soilik diagnostiko azkarreko teknika serologikoen bidez baieztatutako kasuak kasu
susmagarritzat hartu beharko dira berriro, kasu susmagarriaren irizpide klinikoak betetzen badituzte.
Diagnotikoa baieztatuko balitz, kasu berri moduan jakinaraziko dira.
Informazio gehiago izan arte, txertoa jaso duten3 eta SARS-CoV-2 infekzioarekin bateragarria den
sintomatologia duten pertsonak kasu susmagarritzat hartuko dira. Hortaz, kasu susmagarri moduan
tratatuko dira, betiere fakultatiboaren irizpide klinikoaren arabera maneiatze klinikoari dagokionean.
Txertaketa jarraibide osoaren ondoren infekzioa baieztatuko balitz, txertaketa akats bezala hartuko da.
Definizio hauek SARS-CoV-2ren lehen infekzio dokumentatua duten kasuei dagozkie:
Kasu probablea:
- Arnas infekzio akutu larriko gaixoak, COVID-19rekin bateragarria den irizpide kliniko eta erradiologikoa dutenak, baina IADP negatiboa; baita IADP zehaztugabea duten kasu susmagarriak.

3

Pertsona bat guztiz txertatua dela aintzakotzat hartzeko hurrengoak bete beharko dira: Cominarty (Pfizer/BioNtech) txertoa hartu badu 2 dosien
artean gutxienez, 19 egun pasatu behar dute, Vaxzevria (Oxford/AstraZeneca) txertoa hartu badu, 2 dosien artean gutxienez 21 egun pasatu behar
dute, Moderna txertoa hartu badu 2 dosien artean gutxienez 25 egun pasatu behar dute. Gainera, azken dositik 7 egun pasatu behar dute Cominarty txertoaren kasuan eta 14 egun Vaxzevria eta Moderna txertoen kasuan. Txertaketa oso bezala hartuko da Janssen txertoaren dosi bat duela
14 egun baio gehiago hartu duena. Baita ere, gaixotasuna pasatu (infekzioarekin baieztatutako kasuak eta ebatzitako kasuak) duten 65 urte eta
gutxiago dituzten pertsonak eta edozein txertoren dosi bat jaso dutenak, beti ere bigarren dosia hartzeko ezarritako denbora pasa bada gaixotasuna eta txertoaren artean. Lehenengo dosia AZ izan den eta bigarrena mRNA izan den jarraibide heterologikoetan, txertaketa osotzat hartuko da
7 egun pasatzean bigarren dosia Cominarty izan bada, eta 14 egun pasatzen direnean bigarren dosia Moderna izan denean.
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Infekzio aktiboa duen baieztatutako kasua:

- IADP positibo denean kasu susmagarriaren irizpide klinikoa betetzen duen pertsona.
- IADP positiboa duen sintomarik gabeko pertsona. Behaketa kasuetan (1.algoritmoa ikusi) 4
Baztertutako kasua:
-

IADP negatiboa eta susmo kliniko-epidemiologiko handirik ez badago.

Ebatzitako kasua:
- IgGren emaitza positibo bat, infekzio naturalak (anti-nukleoproteina) eragindako erantzun immunea adierazten duen errendimendu handiko serologiagatik, txertatuta ez dagoen eta infekzio aktiboa baztertu den pertsona asintomatiko batean egina.

C. COVID-19ren AURKAKO DIAGNOSTIKO-ESTRATEGIAK
Jarraian, COVID-19rekin bateragarriak diren sintomak dituzten pazienteetan IADPak erabiltzeko
lehentasunak ezartzen dira, egiten diren eremuen eta pertsonen ezaugarri klinikoen arabera, eta haien
erabilgarritasuna eta eskuragarritasuna kontuan hartuta.
Antigenoa antzemateko proba azkarra egitea gomendatzen den kasuetan, baina eskuragarri ez badago,
RT-PCR egingo da.

1. Eremu komunitarioan: Ospitaleratze-irizpiderik gabeko pertsonak lehen mailako arretan, larrialdi
anbulatorioko zerbitzuak, ospitale-larrialdiak edo horretarako ezarritako diagnostiko-puntu espezifikoak.
 Sintomak hasi zirenetik 5 egun edo gutxiago pasatu badira, egin SARS-CoV-2ren antigenoa detektatzeko proba azkarra5.
- Em5aitza positiboa bada, SARS-CoV2k eragindako infekzioaren diagnostikoa baieztatuko da.
- Emaitza negatiboa bada, infekzio aktiboa baztertuko da probabilitate Kliniko-epidemiologiko
handirik ez badago.
 Sintomak hasi zirenetik 5 egun baino gehiago igaro badira, PCRa egingo da.

4

Sintomarik gabeko kasu batean, IADP positibo bat infekzio aktibotzat hartuko da, PCRaren zikloen atalaseari (Ct) eta errendimendu handiko
serologiaren bitartez lortutako egoera serologikoari buruzko informazioa eskuragarri egon ezean. Ct altuak eta IgGren presentzia izanez gero,
kasua berriki izandako infekzio konpondutzat hartuko litzateke. Interpretazio hori indibidualizatu egin behar da immunodepresio larria edo infekzioa izateko probabilitate kliniko eta epidemiologiko handia bezalako egoera berezien aurrean.
5
Infekzioaren prebalentzia % 10 eta % 30 artekoa den populazio batean (ingurune asistentzial horietan sintomak dituzten pertsonen kasuan
bezala), proba lehenengo 5 egunetan egiten denean, balio prediktibo negatiboa % 97,2 eta % 99,3 artekoa da, eta balio prediktibo positiboa %94,5
eta % 98,5 artekoa.

3
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2. Osasun Zentroak: ospitaleratze-irizpideak dituzten pertsonak, osasun-langileak eta sintomak


erakusten hasten diren beste arrazoi batzuengatik ospitaleratutako pertsonak.
Baliozkotzat jotzen da SARS-CoV-2 antigenoa detektatzeko proba azkar bat egitea zein exudatuko
nasofariengeoko PCRa gauzatzea6. Beraz, bata edo bestea erabiltzea probaren eskuragarritasuaren araberakoa izango da. Proba operatiboena aukeratzeko, kontuan izango da ere ospitalean
ezarritako pazienteen zirkuitua.
- Hasierako proba PCR izan bada eta emaitza negatiboa bada, baina susmo klinikoa/epidemiologikoa altua bada, PCRa errepikatuko da exudatu nasofaringeoan lehenengo lagina
hartu eta 48 ordutara. Beste patogeno batzuk baztertu ahal izango dira, hala nola, gripea
edo arnas birus sintzitiala (ABS).
- Hasierako proba antigenoa detektatzeko proba azkarra izan bada eta emaitza negatiboa
bada, PCR egingo da exudatu nasofaringeoan berehala. Hau ere negatiboa bada, baina
susmoak jarraitzen badu, 48 ordutara RT-PCRa errepikatuko da.
- Aurreko egoeratan probaren emaitzak negatiboa izaten jarraitzen badu, baztertutako kasutzat hartuko da; betiere kliniko-epidemiologiko probabilitate altuko kasutzat jotzen ez
bada. Izan ere, horrelakoetan kasu probabletzat har daiteke.

ZIUn ospitaleratzeko irizpideak dituzten pazienteen kasuan/immunodeprimitu handietan, PCRa egitea
gomendatzen da, ahal bada beheko arnasbideko lagina hartuta. Beste arnas patogeno batzuk baztertzea
kontuan hartuko da, erabilgarritasunaren eta indikazio klinikoaren arabera arnas patogeno batzuen geneak detektatzeko teknika konbinatuen bidez.

3. Adinekoen edo desgaitasuna dutenen egoitzak eta eguneko zentroak7: langileak
eta egoiliarrak




PCR egingo da exudatu nasofaringeoan.
- Emaitza negatiboa bada, baina susmo klinikoa/epidemiologikoa handia bada, bigarren PCR
bat egingo da exudatu nasofaringeoan, lehenengo proba egin eta 48 ordutara. Beste patogeno batzuk baztertu ahal izango dira, hala nola, gripea eta VRSa.
Eremu soziosanitarioan hautaketa-proba PCR izango da kasu sintomatikoetan. Hala ere, PCRaren
emaitzaren itxaronaldia 24 ordutik gorakoa izatea aurreikusten bada, antigenoa hautemateko
proba azkarra egin ahal izango da. Emaitza negatiboa bada, baina susmo klinikoa/epidemiologikoa
handia bada eta/edo sintomak hasi zirenetik 5 egun baino gehiago igaro badira, PCRa egingo da
exudatu nasofaringeoan 48 ordutara.

6

% 50eko prebalentzia duen populazioan, antigenoaren proba azkarraren balio prediktibo negatiboa % 93,7ra jaisten da, eta balio prediktibo
positiboa % 99,4ra igotzen da.
7
Espetxeetarako estrategia zentro horietakoarekin parekatuko da.
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D. SARS-COV-2 BIDEZKO INFEKZIO AKTIBOA DUTEN KASUAK JAKINARAZTEA ETA
MANEIATZEA
1. Kasuak eta agerraldiak jakinarazteko prozedura
Osasun Publikoari egunero deklaratuko zaio kasu susmagarriei eta baieztatuei buruzko informazioa, bai
sistema publikoko eta pribatuko lehen mailako arretan eta ospitaleetan, baita prebentzio-zerbitzuetan
ere.
Infekzioa aktiboa duten baieztatutako kasuak nahitaez eta berehala jakinaraziko dira, eta osasun
publikoko unitateek egunero jakinaraziko dizkiote Estatuari 1. Eranskineko inkestari jarraituz. Era berean,
berrinfekzio-kasu probableak eta baieztatuak nahitaezko eta berehalako aitorpenekoak dira eta
jakinaraziko dira eta berriro. Informazio hau Epidemiologia Zentro Nazionalak kudeatzen duen SiViES
zaintza-tresna erabilita bidaliko da . 12:00ak baino lehen, aurreko eguneko 24:00ak arte metatutako eta
eguneratutako informazio guztia sartuko da. Zaintza hau maiatzaren 12tik dago indarrean.
Kasu susmagarriak modu agregatuan jakinaraziko zaizkio CCAESari, 2. Eranskinean adierazten den bezala.
Osasun Publikoak detektatzen diren agerraldiei buruzko informazioa CCAESera (alertasccaes@mscbs.es)
eta CNEra (vigilancia.cne@isciii.es) bidaliko du. Jakinarazpen honen ondorioetarako, agerralditzat hartuko
da lotura epidemiologikoa duten infekzio aktiboko 3 kasutako edozein multzokatze. Agerraldi berriei buruzko informazioa astero bidaliko da, asteazkenetan 14:00ak baino lehen, jarraipena egiteko informazio
garrantzitsuarekin. Gainera, aldaketa garrantzitsuak jasan dituzten agerraldiak jakinaraziko dira. Irekita dagoen agerralditzat hartuko da azken 28 egunetan kasuak egon direnean (sintomen hasiera data kontuan
hartuta, edo ,hau ez dagoenean, diagnostikoaren data aintzat izanda). Azken 28 egunetan ez bada kasurik
egon itxita dagoen agerraldia izango da. Agerraldi aktibotzat hartuko da azken 14 egunetan kasuren bat
izan duena, kontuan hartuta sintomen hasiera-data, edo diagnostiko-data, sintomena eskuragarri ez badago.
Hainbat eremutara zabaltzen diren agerraldiak, eta baldin eta kasu indizea identifikatu badaiteke, , agerraldi bakartzat hartuko dira, hainbat eremu barne hartzen dituena (adibidez, familia- eta lan-arlokoa).
Agerraldi horiei "agerraldi mistoak" deituko zaie. Ez da beharrezkoa etxeko agerraldiei buruzko informazioa bidaltzea (etxebizitza bereko ohiko bizikideei soilik eragiten dietenak), salbu eta ezaugarri bereziak
badituzte edo eremu berrietara zabaltzen badira. CCAESek egoeraren laburpen-txosten bat bidaliko du
aldian-aldian (astean behin gutxienez).

2. Infekzioa aktiboa duten COVID-19 kasuen maneiatzea
Kasu susmagarri guztiak isolamenduan mantenduko dira IADParen emaitzaren zain. Beraien bizikideak
identifikatuko dira eta prebentzio-neurriak zorroztea gomendatuko zaie emaitza izan arte. IADP negatiboa
izanez gero eta kasu probabletzat hartzen ez bada, kasua baztertutzat joko da eta isolamendua amaituko
da. IADPn bidez baieztatutako kasuak, hala nola kasu probableak horrela maneiatuko dira:
a. Lehen mailako arretako eremuan
Lehen mailako arretako profesionalek, beste asistentzia-maila batzuetakoek bezala, IADP bat eskatzeko
gaitasuna izango dute COVID-19rekin bateragarriak diren sintomak dituzten pertsona guztientzat.
5
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Ospitaleratzea behar ez duten kasuei, eta lehen mailako arretan artatuak direnean, etxeko isolamendua
aginduko zaie. Azken hori bermatu ezin denean, hoteletan edo horretarako prestatutako beste instalazio
batzuetan isolatuko dira, aukera hori badago. Diagnostikoaren unean beren bizilekutik kanpo
desplazatutako pertsonen kasuan, osasun-agintariek beste aukera batzuk baloratu ahal izango dituzte,
betiere segurtasuna bermatzen badute.
ECDC eta CDCren gomendioei jarraituz8, sukarra eta koadro klinikoa osatzen direnetik hiru egun pasatu
arte iraungo du isolamenduak, betiere sintomak hasten direnetik gutxienez 10 egun igaro badira.
Lan jarduetara itzultzeko eta isolamendua bukatutzat emateko ez da beharrezkoa izango PCR bat
egitea. Sintomarik gabeko kasuetan, lagina hartu den datatik 10 egun igaro arte mantenduko da
isolamendua. Jarraipena eta alta lehen mailako arretako medikuak gainbegiratuko ditu (ikusi 3.
eranskina).

b. Ospitale eremua
Ospitaleratu behar diren kasuak isolatu egingo dira ospitalean dauden bitartean eta zentro bakoitzaren
protokoloen arabera maneiatuko dira.
Ospitaleratzea behar izan duten kasuek ospitaleko alta jaso ahal izango dute, beraien egoera klinikoak
horretarako aukera ematen badu, nahiz eta PCRak positiboa izaten jarraitu. Hala ere, etxean isolatuta
egon beharko dute, eta egoera klinikoa monitorizatu beharko zaie, gutxienez 14 egunez sintomak hasi
zirenetik.
Gaixotasun kritikoa dagoenean denbora tarte hau 21 egunera luzatuko da sintomen hasieratik. Denbora
tarte honetatik, betiere irizpide klinikoaren ababera, isolamendua bukatutzat eman ahalko da 3 egun
igaro badira sukarra eta koadro klinikoa osatu zirenetik.
Immunodepresio larriko kasuetan, 4. eranskinera jotzea gomendatzen da
Interbentzioari dagokionez, ospitale batean agerraldi bat dagoela ulertuko da ospitale barruko
transmisioa egon daitekeela baieztatzen denean (loturiko bi kasu edo paziente negatibo batek ospitalean
infektatzen denean).
Pazienteak ospitalean COVID eremuetatik COVID ez diren eremuetara lekualdatzeko, 4. Eranskina ikusi.

c. Adinekoen edo desgaitasuna duten pertsonen egoitzak eta eguneko zentroak
Adinekoentzako zentroetan edo zentro soziosanitarioetan (adinekoentzako edo desgaitasuna duten
pertsonentzako eguneko zentroak) bizi diren baieztatutako kasuetan, ospitaletzerik behar ez badute eta
egoitzetan artatzen badituzte, isolamendua bizi diren zentroetan adieraziko da. Sukarra eta koadro
klinikoa konpondu eta hiru egun igaro arte mantenduko da isolamendua, sintomak hasi eta gutxienez 14
egunera. Sintomarik gabeko kasuetan isolamenduak 10 eguneko iraupena izango du, lagina hartu zen
egunetik kontatzen hasita. Zentroan jarraipena egin duen medikuak gainbegiratuko ditu jarraipena eta

8

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-guidance-discharge-and-ending-isolation-first%20update.pdf
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alta. Ezin bada bermatu kasu arinen benetako isolamendua, hoteletan edo erabilera horretarako gaitutako
beste instalazio batzuetan isolatuko dira, aukera hori badago.
Ospitaleratzea behar izan duten kasuek ospitaleko alta jaso ahal izango dute beren egoera klinikoak
horretarako aukera ematen badu, nahiz eta beren PCR positiboa izan. Etxeko isolamendua mantendu
beharko dute, eta egoera klinikoa monitorizatu beharko zaie, gutxienez 20 egunez, sintomen hasiera
datatik. 20 egun horietatik aurrera, betiere irizpide klinikoaren arabera, isolamendua amaitu ahal izango
da sukarra eta koadro klinikoa konpondu zirenetik hiru egun igaro badira. Nolanahi ere, 20 egunak igaro
baino lehen PCR bat egiten bada eta emaitza negatiboa lortzen bada, isolamenduari amaiera eman ahalko
zaio.
Adinekoentzako egoitza batean edo bestelako zentro soziosanitario batean COVID-19 kasu baieztatu bat
gertatzen bada, erakundean agerraldia dagoela ulertuko da interbentzioari dagokionez. Zentro
soziosanitarioetan COVID-19-tik babesteko protokoloan ezarritakoa jarraituko da.
d.

Espetxeak eta itxiak diren beste erakunde batzuk.

Espetxeetan edo itxiak diren beste erakunde batzuetan dauden eta ospitaleratzeko irizpideak betetzen ez
dituzten eta beren zentroetan maneiatzen diren kasu baieztatuetan, isolamendua adieraziko da dauden
zentroetan. Sukarra eta koadro klinikoa konpondu eta hiru egun igaro arte mantenduko da isolamendua,
sintomak hasi eta gutxienez 10 egunera. Zentroan jarraipena egin duen medikuak gainbegiratuko ditu
jarraipena eta alta.
e.

Lan eremua

Langile sanitarioak eta soziosanitarioak:
Kasu baieztatuak diren eta ospitaleratzea behar ez duten langile sanitarioak eta soziosanitarioak,
isolamenduari dagokionez, biztanleria orokorraren modu berean maneiatuko dira. Sintomak hasi eta 10
egun igaro ondoren, langile horiek beren lanpostura itzuli ahal izango dira, baldin eta sukarrik eta arnas
sintomarik gabe gutxienez 3 egun ematen badituzte eta kutsakortasunik ez dagoela adierazten duen
diagnostiko-proba bat egin ondoren, dela IgG positibo baten ondorioz errendimendu handiko teknika bat
erabilita, dela PCR negatibo baten ondorioz. PCRa positiboa bada baina zikloen (Ct) atalasea ere altua9
bada kutzakortasunik ez dagoela ulertuko da.
Ospitaleratzea behar izan duten osasun-langileek eta soziosanitarioek ospitaleko alta jaso ahal izango
dute, beren egoera klinikoak horretarako aukera ematen badu, nahiz eta PCR positiboa izan. Hala ere,
etxean isolatuta egon beharko dira, eta egoera klinikoa monitorizatu beharko da, sintomak hasi zirenetik
gutxienez 14 egunez. Gaixotasun larriaren edo immunodepresioaren kasuan, aldi hori 21 egunera luzatuko
da. Aldi horretatik aurrera, betiere irizpide klinikoaren arabera, isolamendua amaitu ahal izango da
sukarra eta koadro klinikoa sendatu zirenetik hiru egun igaro badira. Lanera itzultzeko, aurreko
paragrafoko irizpide berberei jarraituko zaie.

9

Eskura dagoen ebidentzia zientifikoaren arabera, zikloen atalase bat (Ct) >30-35 infekzio-ahalmenik gabeko karga biral baten baliokidea izango
litzateke. Hala ere, irizpide hori kasu bakoitzean ardura duen la
borategiak baliozkotu behar du.
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Bestelako langileak
Osasunekoak edo soziosanitarioak ez diren langileak populazio orokorraren moduan kudeatuko dira
isolamenduari dagokionez. Jarraipena eta alta lehen mailako arretako edo laneko medikuek
gainbegiratuko dituzte.
5. Eranskinean azaltzen dira IADP positibo berria eta aurretiazko infekzioaren aurrekariak dituzten kasuen
maneiua eta jakinarazpena.

E. KONTAKTUAK AZTERTZEA ETA MANEIATZEA
1. Kontaktuaren definizioa
Kontaktu estuen azterketaren eta jarraipenaren helburua kontaktu estuetan diagnostiko goiztiarra egitea
eta aldi asintomatikoan edo sintomatologia arina edukitzean transmisioa saihestea da.
Kontaktu estua honela definitzen da:
-

-

-

Kasu bati zaintzak eman dizkion edozein pertsona edo bere jariakinekin eta fluidoekin kontaktua
izan duena: babes-neurri egokiak erabili EZ zituzten osasun langileak edo langile soziosanitarioak,
familia-kideak, antzeko kontaktu fisikoa duten pertsonak edo beharreko babes-neurririk gabe lagin biologikoak maneiatu dituen edozein pertsona.
Oro har, komunitate-mailan, kontaktu estutzat hartuko da kasu batekin leku berean 2 metro baino
gutxiagoko distantziara eta 24 ordutan guztira 15 minutu baino gehiagoko metatutako denboraz
egondako pertsona, maskararen erabilera zuzena eta jarraitua izan gabe.
Ikastetxeei dagokienez, Ikastetxeetan COVID-19 kasuak agertzen direnean jarduteko gidan ezarritakoari jarraituko zaio.

Kasuaren sintomak hasi baino 2 egun lehenagotik kasua isolatzen den arteko denbora tartea hartuko da
kontuan. IADP bidez baieztatutako sintomarik gabeko kasuetan, kontaktuak lagina hartu den data baino 2
egun lehenagotik bilatuko dira.
Gainera, garrantzitsua da baieztatutako kasuak arrisku handiagoko gertaera sozial bat partekatu duen kasuetan (adibidez, ospakizunak, bazkariak, ezkontzak, etab.), atzera-bilaketa egitea gertaera horiek, sintomak hasi aurreko 3-7 egunetan gertatu badira, edo asintomatikoetan, lagin positiboa hartu den eguna.
Euskadiko Zaintza eta Arakatze Sarea arakatzeko prozeduran zehazten dira jarduketak eta baita zein esparrutan aplikatuko den ere atzera-bilaketa.

2. Kontaktuak maneiatzea:
Edozein kasu susmagarriren aurrean, bizikideak identifikatuko dira, eta prebentzio-neurriak zorroztea
gomendatuko zaie, emaitza izan arte. Gainerako kontaktu estuen (bizikideak ez direnen) identifikazioa
eta kontrola atzeratu ahal izango da infekzio aktiboa duen baieztatutako kasuaren irizpideak bete arte,
betiere berrespen hori 24-48 orduko epean berma badaiteke.
Berrinfekzio duten pertsonen kontaktuen maneiua lehenengo aldiz infektatutako kasuetan bezala egingo
da.
8
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Kontaktu estu gisa identifikatzen den edozein pertsonari jakinarazi beharko zaio, eta zaintza hasiko da.
Oinarrizko datu epidemiologikoak jasoko dira, bai eta kontaktu gisa sailkatutako pertsona guztien identifikazio- eta kontaktu-datuak ere. Kontaktu guztiei beharrezko informazioa emango zaie COVID-19ri, alarmasintomei eta jarraipenean jarraitu beharreko prozedurei buruz.
Baieztatutako kasuen kontaktu estuek berrogeialdia egingo dute etxean 10 egunez, kasuarekin azken kontaktua izan den egunetik zenbatzen hasita. Bizikideen kasuan, kasua etxean isolatzen denetik eta/edo neurriak hartzen direnetik. Horrez gain, berrogeialdia amaitu eta hurrengo 4 egunetan sintomak agertzen
diren zaintzen jarraitzeko adieraziko da, eta hori gertatuz gero, etxean isolatuta egon beharko da, eta
ezarritako moduan berehala jakinarazi.
Koarentenako egunetan zehar sintomak agertzen badira, kasu susmagarritzat hartuko da. Etxe barruko
gainerako familiarekiko berehalako autoisolamendua egin beharko du, eta berehala jarri beharko da harremanetan jarraipena egiteko ezarri den arduradunekin.
Kontaktu baten jarraipena egiteko ezarritako neurriek lan-jarduerarekin jarraitzea erazten badute, kontingentzia hori jakinarazi beharko zaio enpresari edo haren prebentzio-zerbitzuari, araudian ezarritako prozeduraren bidez.
Hasierako proba diagnostikoa edozein IADP izan daiteke, eta antigenoa detektatzeko test azkarra aukeratu
beharko da. Eremuaren, erabilgarritasunaren eta eraginkortasunaren arabera, antigenoa detektatzeko
proba azkar bat erabili ahal izango da, batez ere emaitza positibo bat izateko probabilitate handia espero
den inguruneetan, hala nola bizikideen kasuan edo agerraldietan, eta erantzuteko denboraren azkartasunak kontaktuak azkar maneiatzen laguntzen duenean:
-

IADP positiboa bada, kontaktua kasutzat hartuko da, eta halakotzat maneiatuko da.
IADP negatiboa bada, koarentena mantenduko da baieztatutako kasuarekin azken kontaktua
izan eta 10 egun bete arte.
Eremu sanitario eta soziosanitarioan, beharrezkoa da balio prediktibo negatibo10 egokia bermatzea; hortaz, gomendatzen den IADPa PCR izango da. Nolanahi ere, antigenoaren proba azkar
bat egiten bada eta emaitza negatiboa bada, PCR bat egin beharko da.

Egoera epidemiologikoak aukera ematen duen bitartean, PCR bat egingo da baieztatutako kasu batekin
kontaktua izandako azken esposiziotik 8 egunera. Emaitza negatiboa bada, azken kontaktua izan eta 10
egunera amaituko da koarentena. PCRaren emaitza positiboa bada, baieztatutako kasu gisa tratatuko
da. Adinekoen edo desgaitasuna duten pertsonen egoitzetan eta eguneko zentroetan koarentenak
azken kontaktua izan zenetik 14 egun iraungo ditu.
Kasuen eta kontaktuen jarraipena 3. eranskinean ezarritakoaren arabera egingo da.
Osasun langileen jarraipena eta kudeaketa Lan-Osasuneko prozedura espezifikoen bidez egingo da.
Prozedura horiek Osasun Ministerioak ezarri ditu, SARS-CoV-2rekiko esposizioaren aurrean Laneko
Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuak jarduteko prozeduran.

10

Zentro sanitarioak eta soziosanitarioak oso arrisku handiko testuinguruak dira COVID-19rentzat; beraz, ezinbestekoa da zentro horietako estrategia diagnostikoek balio prediktibo negatibo handia bermatzea (probabilitate handia estrategia diagnostikoari negatibo ematen diotenak infektatuta ez egoteko).
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Kontaktu gisa identifikatzen direnean beraien bizilekutik kanpo desplazatuta dauden pertsonen kasuan,
koarentena amaitzeko beren bizilekura itzultzea baimenduko da, baldin eta: bizilekuan aurreikusitako bizilekuak koarentena egiteko beharrezko baldintzak bermatzen baditu, joan-etorria garraiobide pribatu batean egiten bada, eta kontaktuak maneiatzeko ezarritako arreta-neurri guztiak betetzen direla bermatu
ahal bada. Gainera, osasun publikoko agintariek joan-etorrien berri izan behar dute eta horretarako baimena eman. Kontaktuak erantzukizun-adierazpenaren dokumentu bat sinatu beharko du (ikusi 6. eranskina).
Kontaktuak maneiatzeko ohar bereziak
- Txertatutako kontaktuak: txertaketa-jarraibide osoa jaso duten eta kontaktu estutzat hartzen diren pertsonak berrogeialditik salbuetsita egongo dira. PDIA bat egingo zaie hasieran, eta PCR bat baieztatutako
kasuarekin azken kontaktua izan eta 8 egunera, eta pertsona ahulekin eta txertoa jarri gabeko pertsonekin
kontaktua saihestea gomendatuko da. Era berean, gizarte-elkarrekintzetan maskararen erabilera adieraziko zaie, ekitaldi jendetsuetara ez joatea eta sintoma bateragarrien agerpen posiblea zaintzea; sintoma
horiek agertuko balira, B ataleko 1. ataleko jarraibideei jarraituko zaie.
Aurreko 180 egunetan PDIak baieztatutako SARS-CoV-2 infekzioa izan duten kontaktu estuak berrogeialdia egitetik salbuetsita egongo dira. 90 eta 180 egun bitarteko infekzio-aurrekaria dutenei PDIA bat
egingo zaie hasieran, eta PCR bat baieztatutako kasuarekin azken harremana izan eta 8 egunera. Era berean, beren gizarte-elkarrekintzetan maskararen erabilera adieraziko zaie, ekitaldi jendetsuetara ez joatea
eta sintoma bateragarririk agertzen den zaintzea, baldin eta sintoma horiek agertzen badira, B ataleko 1.
puntuko adierazleei jarraitzea.
Osasun publikoko agintariek salbuespenak ezarri ahal izango dizkiote gomendio horri zenbait eremutan,
hala nola espetxeetan; izan ere, espetxeratuei berrogeialdia egitea gomendatu ahal izango zaie.
Norbaitek uko egiten balio edo ezin bazaio PCR bat egin, berrogeialdia egin beharko duela adieraziko zaio,
nahiz eta erabat txertatuta egon.

F. INFEKZIOA PREBENITZEKO ETA KONTROLATZEKO NEURRIAK
Koronabirusak nagusiki 5 mikra baino gehiagoko arnas tantengatik eta infektatutako pertsonen jariakinekin izandako kontaktu zuzenagatik transmititzen dira. Prozedura terapeutikoetan sortutako aerosolen bidez ere transmititu litezke.
SARS-CoV-2 eragindako kasu baieztatu, probable eta posibleak maneiatzeko neurri estandarrak, ukipenneurriak eta tanten bidezko transmisio-neurriak dira. Aire-transmisioko arreta-neurriak aplikatuko dira,
betiere aerosolak sortzen dituzten teknikak egiten badira.
Lan-ingurunean, prebentzio-neurriak maiatzaren 12ko 664/1997 Errege Dekretuaren barruan sartzen dira.
Dekretu hori lanean agente biologikoekiko esposizioarekin lotutako arriskuen aurka langileak babesteari
buruzkoa da, eta kaltea, halakorik gertatuz gero, kontingentzia profesionaltzat har daiteke legez.
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Une honetan gomendatzen diren neurriak, gaixotasunari eta haren epidemiologiari buruzko informazio
gehiagoren arabera berrikusiko direnak, honako hauek dira:
a) Edozein zerbitzutako osasun-langileek azkar ezarri behar dute arnas infekzio akutua duen paziente
batek SARS-CoV-2-ren proba diagnostikoa egiteko irizpideak betetzen dituen. Arnas infekzio akutua duten pazienteak beste paziente batzuengandik banandu beharko dira, maskara kirurgiko bat
jarriko zaie eta artatuak izan daitezen prestatutako eremu batera eramango dira berehala. Paziente hauek isolamendu-eremura laguntzen dituzten langileek maskara kirurgikoa eramango dute.
b) SARS-CoV-2 bidezko infekzio kasuak artatzen dituzten osasun-langileek edo isolamendu-gelara
sartzen diren pertsonek (adibidez senideak, garbiketako langileak …) norbera babesteko ekipamendu bat eraman behar dute, tanten bidez eta kontaktuaren bidez transmititutako mikroorganismoek eragindako infekzioa prebenitzeko. Ekipamendu horretan sartuko dira: mantala, maskara
(kirurgikoa edo FFP2, baldin badago, eta betiere lehentasuna duten egoeretan stock nahikoa
egongo dela ziurtatzen bada), eskularruak eta zipriztinen aurkako begi-babesa (ikusi 7. eranskina).
c) Aerosolak sortzen dituzten prozedurak soilik egin behar dira kasuaren maneiu klinikorako ezinbestekotzat jotzen badira. Prozedura horien artean daude trakea-intubazioa, bronkio-albeolar garbiketa, eskuzko aireztapena etab. Geletan ahalik eta pertsona gutxien egon beharko dira, eta guztiek
eraman beharko dituzte (ikusi 7. eranskina):
- FFP2 maskara autofiltratzailea, edo, erabilgarri badago, FFP3.
- Estalki osoko edo aurpegi-babes osoko begi-babes doitua.
- Eskularruak
- Mahuka luzeko mantala (mantala iragazgaitza ez bada eta odol-zipriztinak edo gorputzeko beste
jariakin batzuk gertatzea aurreikusten bada, gehitu plastikozko mantal bat).
Ahal bada, prozedura horiek presio negatiboko geletan egitea baloratuko da.
d) Eskuen higiene zorrotza bete behar da pazientearekin kontaktua izan eta NBEa kendu aurretik eta
ondoren.
e) Pazientea garraiatu behar denean, bereziki prestatutako anbulantzia batean egingo da (infekziosoen anbulantzia), gidariaren kabina pazientearen garraio-eremutik fisikoki bereizita dagoela. Bizieuskarri aurreratua duen anbulantzia bat behar izanez gero, bizi-euskarri aurreratuko (BEA) langileak bertan igoko dira. Garraioan parte hartzen duten langileei aldez aurretik jakinarazi beharko
zaie, eta norbera babesteko ekipamendu egokia erabili beharko dute (b eta c puntuak). Garraioa
amaitu ondoren, ibilgailua desinfektatu eta sortutako hondakinak kudeatuko dira (g eta h puntuak). Ez da kapsularik erabili behar pazientea lekualdatzeko.
f)

Lagin klinikoak biltzen dituzten osasun-langileek norbera babesteko ekipamendu egokia eraman
behar dute: odola ateratzeko eta aerosolak sortzen ez dituzten laginak hartzeko, b ataleko gomendioak jarraitu behar dituzte; eta aerosolak sortzen dituzten laginetarako, c atalekoak. Laborategian
errutinazko analitikak egiteko laginak (hemograma edo biokimika, adibidez) ohiko moduan maneiatuko dira, infekzioa kontrolatzeko neurri estandarrak aplikatuz.
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g) Antzeko hedatzeko arriskua eta transmisio-mekanismoa duten mikroorganismoentzat erabili ohi
diren protokoloei jarraitu behar zaie deskontaminaziorako, mantenimendurako eta hondakinak
ezabatzeko. Hondakinak II. taldeko hondakintzat hartzen dira.
h) Pazientearekin edota haren jariakinekin kontaktuan egon diren gainazalak garbitu eta desinfektatu
behar dira. Garbiketa eta desinfekzioa osasun-zentroko garbiketa- eta desinfekzio-politikaren barruko desinfektatzaile batekin egingo dira. Birus horiek inaktibatu egiten dira egunerokotasunean
erabilitako desinfektatzaileekin kontaktuan 5 minutuz egon ondoren, hala nola lixibarekin edo sodio hipokloritoko soluzio batekin, kloro aktiboaren 1000 ppm dituena (duela gutxi prestatutako
40-50 gr/litroko kontzentrazioa duen lixibaren 1:50 diluzioa). Garbiketako langileek norbera babesteko ekipamendu egokia erabiliko dute (b atala) eta aerosolak sortzea saihestuko dute (ez astindu arropa etab.). Aerosolak sortzeko arriskua dagoen guztietan, c ataleko gomendioei jarraituko
zaie.
i)

Paziente batek birusa iraitzi dezake gorozkietan eta/edo gernuan, arnas laginetan emaitza positiborik izan gabe. Ez da ezinbestekoa lagin horiek negatibizatzea isolamendua amaitutzat emateko.
Hala ere, kontuan hartu beharreko zerbait da isolamenduaren ostean dagozkion gomendioak ezartzeko orduan eta higiene neurriak jarraitzeko, etxebizitzan kontaktuak babesteko.

G. BAHEKETA-AZTERKETA
Baheketa-azterketak sintomarik gabeko pertsonei egiten zaizkie. OMEk11 honela definitzen du baheketa:
“Osasun-arazo jakin bat izateko arrisku nahikoa duten gizabanakoak identifikatzeko proba sistematikoa,
ikerketa sakonago baten edo prebentzio-ekintza zuzen baten onuradun izateko modukoa, gaixotasun horrekin lotutako sintomengatik arreta medikoa bilatu ez duen biztanleriaren artean”. Soilik jarraian azalduko diren egoera zehatz batzuetan egitea gomendatzen da, betiere osasun publikoko agintarien gomendioei jarraituz.
Populazio-baheketako azterlanak oso zuzenduak izan behar dira eta infekzioaren transmisio handi batekin erlazionatuak egon behar dira; bai eremu geografiko zehatz batean zein xede-biztanlerian. Baheketa hauen helburua osasun publikoko esku-hartze bat egitea izango da, bertan lortutako emaitzak kontuan izanda.
Infekzio aktiboa diagnostikatzeko probekin egindako baheketa
Honako egoera hauetan egitea planteatzen da:


11
12

Baheketa puntualak: Talde edo populazio zehatz batzuei zuzendutako osasun publikoko agintarien
estrategietan:
- Lehentasunez, sudur-aringeko exudatuan PCR egitea proposatzen da, loteetan (poolinga) aztertzeko aukerarekin PCR baliabideak optimizatzeko12, betiere erreferentziako laborategiak teknika hori balioztatzeko egindako azterketen ondoren.

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1136/jms.8.1.1
Pool testing-a eraginkorra da prebalentzia txikiko inguruneetan.

12

SARS-CoV-2 koronabirusaren zai ntza protokol oa
-

PCR baliabideak mugatuta baleude eta antigenoa detektatzeko proba azkarra nahiko baleude, horiekin baheketak egin daitezke. Hala ere, kasu positiboak PCR13 bidez baieztatu
beharko lirateke gaixotasunaren prebalentzia txikia14 balitz.



Osasun-zentroetako edo sozio-sanitarioetako langile eta egoiliarren aldizkako baheketa15
- Exudatu sudur-aringeoko PCRa egitea gomendatzen da16. Baliabideak optimizatzeko,
PCRak loteetan aztertzea aintzat har daiteke (pooling-a) .
- Behaketa sistematikoa eta aldizkakoa antigenoa detektatzeko proba azkarrak erabiliz egin
daiteke, baina kasu negatiboak PCR bidez baieztatu beharko dira, baldin eta xede-populazioan gaixotasunaren prebalentzia handia izatea espero bada16.
- Osasun publikoko agintariek ezarriko dute zentro soziosanitarioetan erabiliko den estrategia, eta erakunde sanitario bakoitzeko zuzendaritzek ezarriko dute zentro sanitarioetan
erabiliko den estrategia.



Behaketa sistematikoak zentro sanitarioetan edo soziosanitarioetan ingresu berriak, edo asistentzia-jarduera batzuk egin aurretik
- Exudatu nasofaringeoan PCRa egitea gomendatzen da, gehienetan egoera horiek aurretik
ikus daitezkeelako.
Garrantzitsua da baheketak jasaten dituzten biztanleen artean indartzea testuinguru horretan
emaitza negatiboa izateak ez duela salbuesten infekzioa kontrolatzeko eta prebenitzeko gomendatutako neurriak betetzea.

13

Aurretik esan bezala, prebalentzia < % 1 denean, balio prediktibo positiboa < % 62 da.
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Options-use-of-rapid-antigen-tests-for-COVID-19_0.pdf
15
Horri dagokionez, Europako Batzordeak zenbait gomendio eman ditu diagnostikorako eta baheketa sistematikoetarako IADP erabiltzeari buruz.
16
Testuinguru horretan, azkartasuna ez da hain beharrezkoa, eta laginak hartzea programatu daiteke; beraz, teknika diagnostikorik onena erabiltzen
da, eremu kalteberetan egiten direla kontuan hartuta
14
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1. Algoritmoa: Algoritmoa baheketetan

8. eranskinean zuzeneko diagnostikoaren (PCR eta antigenoaren detekzioa) eta zeharkako
diagnostikoaren (serologia bidezko antigorputzen detekzioa) probak jasotzen dira.
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1. ERANSKINA: ESTATU MAILAN BAIEZTATUTAKO COVID-19 KASUAK JAKINARAZTEKO INKESTA
Galdetegi bat beteko da pertsona batengan gertatutako infekzio bakoitzeko

1. Infekzioa:

Lehenengo infekzio baieztatua
Berinfekzio posiblea
Berinfekzio probablea
Berinfekzio baieztatua

2. Infekzioaren identifikazio datuak
Infekzioaren identifikatzailea autonomia-erkidegoan:___________________________
Lehenengo infekzioaren kasuaren identifikatzailearekin osatuko da, edo kasuaren identifikatzailearekin gehi -RE #bigarren infekzioetan, non #berrinfekzio-zenbakia den.
Adibidez:
2020PVA123456
fekzioa bada

2020ko Euskal Herriko(PVA) kasu batean 123456 kodearekin lehenengo in-

2020PVA123456-RE1, kasu berberak lehenego berinfekzio bat pairatzen badu.
2020PVA123456-RE2, kasu berberak bigarren berinfekzio bat pairatzen badu
3. Pertsona horren infekzio guztien datu komunak
CIC: ________________
Sexua:
Gizona
Emakumea
Jaiotze data: __ __ / __ __ / __ __ __ __ Adina: ____ (jaiotze datarik ez balego)

4. Bizilekua

Erkidegoa: __________ Probintzia: _________ Posta.kodea:______

5. Datu klinikoak

Kontsulta data1: (uu/hh/ee)
Sintomak

BAI

Udalerria:_______

__/__/____
EZ

Baiezkoa bada, sintomen hasiera data (uu/hh/ee)

__/__/____

6. Osasun langilea2, hauetakoren batan lan egiten duena (erantzun bakarra)
Osasun zentroa
Zentro soziosanitarioa
Beste zentro batzuk
Ez da osasun langilea

1

Kontsultaren data osasun-sistemarekin izandako harreman-datari dagokio. Pazientea larrialdietara joaten bada, larrialdietan sartzen den
eguna izango da. Baheketen osteko positiboen kasuan, ez da datarik jarri behar.
2 Osasun-arloko langileek osasun-arloko profesionalak, osasun-teknikariak eta pertsonak zaintzeko laguntzaileak hartzen dituzte barnean.
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7. Aurreko 10 egunetan, ustezko esposizio eremua3 (erantzun bakarra)
Osasun zentroa
Zentro soziosanitario
Etxebizitza
Lan-eremua
Hezkuntza
Soziala
Bestelakoak
Taberna/kafetegia/jatetxe
Gaueko aisialdirako lokalak
Merkataritza guneak
Eliza edo ospakizun erlijiotsua
Gimnasioa edo kiroldegia
Estetika zentroa/Ileapaindegia
Garraio publikoa (trena/autobusa…)
Beste bat
Ezezaguna

8. Agerraldiarekin lotuta BAI

EZ
Ezezaguna
Agerraldiaren identifikatzailea ________________________

9. Beste herrialde batetik inportatutako kasua (inkubazio aldi osoan zehar estatutik kanpo egon den
kasua)

BAI
EZ

Jatorrizko herrialdea zehaztu (____________________)

10. Aurreko 10 egunetan ezagutzen den baieztatutako kasu batekin kontaktua izatea.
BAI

EZ

11. Diagnostikoaren data4 _ _ / _ _ / _ _ _ (Infekzioa baieztatzen den lehen data da, oinarritzen
den proba edozein dela ere)
12. Positibo eman duten diagnostiko probak
PCR/Teknika molekularra

Antigorputzen proba azkarra

13. SARS-CoV-2-ren sekuentziazio genomikoa
Sekuentziazioaren emaitza (hautatu bat,balioen zerrenda eguneratuko da interesa duten aldaera berriak
egonez gero:
Birus-sekuentzia osoa: B.1.1.7 UK (Erresuma Batua) aldaera
Birus-sekuentzia osoa: B.1.177 A222V-rekin leinua
Birus-sekuentzia osoa: B.1.351 SA (Sudafrika) aldaera
Birus-sekuentzia osoa: P1 (B.1.1.28.1) Brasil aldaera
Dagoeneko zirkulatzaile gisa ezarrita dagoen beste edozein aldaeraren sekuentziazio osoa
Oraindik sailkatu ez den beste birus-sekuentzia osoa
Espikula-sekuentzia A222V-rekin

3

Kasua baloratzen duen pertsonaren iritziz infekzioa transmititu den eremua.
Diagnostikoaren data probaren emaitzaren datari dagokio. Data bat baino gehiago izanez gero, kasua baieztatutzat jotzen duen lehen
emaitza-data adierazi.
4
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Espikula-sekuentzia UK aldaera (del69-70, del144, N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I, S982A, D1118H)
Espikula-sekuentzia SA aldaera (L18F, D80A, D215G, del 242-244, R246I, K417N, E484K, N501Y, A701V)
Espikula-sekuentzia Brasil aldaera (K417N, E484K, N501Y)
Secuenciación de espícula de cualquier otra variante ya establecida como circulante
Dagoeneko zirkulatzaile gisa ezarrita dagoen beste edozein aldaeraren espikula-sekuentzia
Ezin izan da SARS-CoV-2-ren sekuentzia egin17
Secuencia de SARS-CoV-2 no realizada

14. Secuenciación asociada a muestreo aleatorio:
SÍ

NO

15. IgG rako errendimendu handiko serologia
Positiboa
Negatiboa
Serologiaren data _ _/_ _/_ _ _ _

zehaztu gabekoa

Egin gabekoa

16. Kasuaren isolamendua eta kontaktuen identifikazioa

Kasua isolatu den data _ _ / _ _ / _ _ _ _
Identifikatutako kontatu estuen kopurua, sintomak hasi baino bi egun lehenagotik kasua isolatzen
den arte: _________

17. Eboluzio klinikoa

Ospitaleratzea Bai
ZIUn sartzea Bai

Ez
Ez

Ospitaleratze-data _ _ / _ _ / _ _ _ _ Alta-data_ _ / _ _ / _
ZIUn ospitaleratze data_ _ / _ _ / _ _ _ _ Alta-data_ _ / _

18. Jarraipenaren amaierako emaitza
Heriotza
Jarraipenaren amaieran alta
Data (heriotza edo alta)

__/__/____

Berrinfekzio- kasu probableetan edo baieztatuetan honako aldagai hauek ere jasoko dira:

19. Txertaketa
BAI

Ez

Ez daki

Baiezkoa bada:
Marka
Lehenengo dosia
Bigarren dosia

Txertaketa data
_ _ /_ _ /_ _ _ _
_ _ /_ _ /_ _ _ _

17

Laborategira bidalitako lagina da, eta ezin izan da sekuentziatu hainbat arrazoirengatik, besteak beste: sekuentziazioa
egiteko aukerarik ematen ez duen Ct balioa, aztertzeko kalitate nahikoa duen sekuentzia lortzeko ezintasuna eta
sekuentziazio-laborategian birusa edo PCR negatiboa identifikatzeko ezintasuna.
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2. ERANSKINA: MODU AGREGATUAN JAKINARAZI BEHARREKO INFORMAZIO EPIDEMIOLOGIKOA
-

COVID-19 kasu susmagarrien kopurua, lehen mailako arretan. Informazio hori CCAESari
jakinaraziko zaio modu agregatuan, ezartzen den maiztasunarekin.
Kasu bateragarriei buruzko beste informazio-iturri batzuetatik (aplikazioak, telefono-lineak, etab.)
informazio erantsia izanez gero, informazio hori ere jakinaraziko da, ahal bada aurrekoetatik
bereizita.

-

Ospitaleetan artatu diren COVID-19 kasu susmagarrien kopurua (baheketa dela eta IADPa egiten
zaien pertsonak ez dira gehitu behar). Informazio hori CCAESari jakinaraziko zaio modu
agregatuan, ezartzen den maiztasunarekin.

-

Lehen mailako arretan IADP bat egin zaien COVID-19 kasu susmagarrien kopurua, eta horietatik
IADP positiboa duten kasuak. Informazio hori modu agregatuan jakinaraziko zaio, astero, CCAESi.
Asteazkenetan jakinaraziko da, 12: 00ak baino lehen, aurreko asteko datuekin, astelehenetik
igandera.

-

Ospitaleko arretan IADP bat egin den COVID-19 kasu susmagarrien kopurua eta horietatik IADP
positiboa duten kasuak (baheketa-proben ondoriozko IADPak ez dira kontuan izango). Informazio
hori modu agregatuan jakinaraziko zaio, astero, CCAESi. Asteazkenetan jakinaraziko da, 12: 00ak
baino lehen, aurreko asteko datuekin, astelehenetik igandera.

-

Kasu gisa baieztatzen diren kontaktu estuen kopurua. Informazio hori astero jakinaraziko zaio
CCAESari, modu agregatuan, kontaktuen jarraipena egiteko ezartzen diren sistemetatik abiatuta
(Aste horretan baieztatzen diren kontaktuak/aste horretan jarraipenean dauden kontaktuak x
100). Asteazkenetan jakinaraziko da, 12: 00ak baino lehen, aurreko asteko datuekin, astelehenetik
igandera.

-

Zaintza epidemiologikoko zerbitzuetako profesionalen kopurua (osasun publikoko teknikariak,
epidemiologoak, osasun publikoko erizainak, beste langile tekniko batzuk) COVID-19ren
erantzunari dagokionez, detektatutako eguneko kasuen kopuruari eta erreferentziazko
biztanleriari dagokienez. Hasierako langileak eta sartutako errefortzuko langile berriak
adieraziko dira. Informazio hori astean behin jakinaraziko zaio CCAESari. Asteazkenetan
jakinaraziko da, 12: 00ak baino lehen, aurreko asteko datuekin, astelehenetik igandera.
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3. ERANSKINA. KASUEN ETA KONTAKTUEN JARRAIPENA
1. Kasuak eta kontaktuak arakatzeko sarea (Lehen mailako arreta)
Lehen mailako arretako profesionalek beren kupoko COVID-19 kasu probableen eta baieztatuen jarraipena egingo dute, bai COVID zentroetakoak badira, bai ospitalean alta eman bazaie. Era berean,
kasuetako kontaktu sozialen eta bizikideen jarraipena egingo du miaketa-sareak. Jarraipenak honako
hauek hartuko ditu barne:




Etxeko isolamenduari buruzko indikazio eta gomendioa, pertsonak hori egiteko baliabiderik duen
egiaztatuta (etxebizitzaren ezaugarriak eta/edo laguntza-pertsonak, behar izanez gero). Beharrezkoa bada, etxean isolatzeko baldintzak betetzen ez dituzten kasu arinetarako bere LHan ezarritako
laguntza-baliabideetara bideratuko da pazientea.
Pazienteari galdetuko zaio ea laguntzarik behar duen erosketak egiteko, maskotak zaintzeko edo
isolamendua betetzea zaildu dezakeen beste edozein gauza egiteko, eta, hala badagokio, bere auzoan edo udalerrian ezarritako laguntza-baliabideetara bideratuko zaio.
Kasuaren bizikideei eta kontaktu sozialei koarentena agintzea eta jarraipena egitea.
2. Lan-eremua





Prebentzio-zerbitzu propioak edo kanpokoak aztertuko dituzte lan-eremuan sortutako kontaktu
estuak. Zerbitzu horiek etxeko koarentena aginduko dute eta beraien jarraipena egingo dute. Osasun-zentroetako eta ospitaleetako kontaktuak aztertzeaz ere arduratuko da.
Osasun langileen jarraipena eta kudeaketa Lan-Osasuneko prozedura espezifikoen bidez egingo
da. Prozedura horiek Osasun Ministerioak ezarri ditu, SARS-CoV-2rekiko esposizioaren aurrean Laneko Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuak jarduteko prozeduran.
3. Osasun-zentroak (ospitaleak eta osasun-zentroak)



Pertsona bat ospitaleratzen denean, Prebentzio Medikuntzako edo Infekzioaren Kontroleko Zerbitzuak adieraziko du kasuaren kontaktu estuen koarentena, eta euren lehen mailako arretako
medikoarengana bidaliko ditu.
4. Epidemiologia Unitatea:



Zaintza Epidemiologikoko Unitatea arduratuko da eremu soziosanitarioko kasuen eta kontaktuen azterketa baloratzeaz eta kudeatzeaz, baita zaintza- eta miaketa-sareari laguntza eta aholkularitza emateaz ere.
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4. ERANSKINA. OSPITALEKO “COVID EREMUETATIK” “COVID EZ DIREN EREMUETARA” DOAZEN PAZIENTEEN MUGIMENDUAK MANEIATZEA:
o

Immunodeprimiturik ez dauden pazienteak, beste prozesu baten ondorioz Covid ermuan ospitaleratuak eta COVID ikuspegitik asintomatikoak.
- Lehenengo PCR (+)ren lagina hartu zenetik 10 egun pasa eta gero isolamendua bukatutzat emango da. Ez da beharrezkoa PCR negatiboa izatea COVID ez den eremura
eramateko.

o

Immunodeprimiturik ez dauden pazienteak, sintoma arinak edo moderatuak dituztenak (giroko airearen saturazioa>%93), arrazoia edozein dela ere, alta eman ezin zaienak edo ospitaleratze beharra dutenak
- Isolamendua amaitutzat eman daiteke pazienteak hiru egun baino gehiago baldin badaramatza sukarrik eta antitermikorik gabe, eta sintomen hobekuntza klinikoa badago
- Eta, sintomen hasieratik 10 egun igaro badira.

o

Immunodeprimiturik ez dauden COVID larri ez-kritikoa duten pazienteak (giroko airearen saturazioa <% 93)
- Klinika hasi eta 14 egunera arteko isolamendua, betiere sukarrik gabe gutxienez hiru
egun badaramatza eta hobekuntza klinikoa badu.
- Eta PCRa egitea baloratuko da.
- Arau orokor gisa, isolamenduak ezingo du 20 egun baino gehiago iraun klinika hasten
denetik. Ospitaleratze ondorengo egunetako PCRaren emaitza positiboek ez dute isolamendua luzatuko edo berrabiaraziko.

o

Larriki immunodeprimiturik ez dauden COVID19 paziente kritikoak
- Sintomak hasi eta 14 egunera arte isolamendua, baldin eta gutxienez hiru egun eman
baditu sukarrik gabe eta sintomen hobekuntza klinikoarekin.
- Eta PCR negatibo bat COVID ez den eremura eramateko.
- * Arau orokor gisa, isolamenduak ezingo du 20 egun baino gehiago iraun klinika hasten denetik. Ospitaleratze ondorengo egunetako PCRaren emaitza positiboek ez dute
isolamendua luzatuko edo berrabiaraziko.

o

COVID19 duen pazientea, larriki inmunodeprimitua* (sintomatikoak ala sintomarik gabekoak)
- Paziente horien maneiua banakakoa izango da eta, oro har, PCR negatiboa beharko da
isolamendua bukatutzat emateko.

*Larriki inmunodeprimitua:
- Hematologikoak
- Tratamendu aktiboa duten oncoligikoak
20
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-

Duela urte bat baino gutxiago transplantatuak eta duela urte bat baino gehiago immunogutxitze larria duten transplantatuak (errefusa, …)
Kortikoideekin tratamendua > 20 mg, 3 astez edo gehaigoz
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5.ERANSKINA. IADP POSITIBO BERRIA ETA AURRETIAZKO INFEKZIOAREN AURREKARIAK DITUZTEN
KASUEN MANEIUA ETA JAKINARAZPENA

Berrinfekzio kasuak: : definizioak, maneiua eta jakinarazpena
Berrinfekzio-kasuetan, bigarren infekzioa aintzat hartzeko 90 eguneko ezarpena adostasunez egin da,
denbora luzez PCR proba positiboa duten lehen infekzioekin nahastea saihesteko. Ez du esan nahi
birinfekzioaren arrazoia hilabete arteko immunitatea galtzea denik, ezta berrinfekzioak hiru hilabete
igaro baino lehen gertatu ezin direnik ere, nahiz eta azken hori ezden hain ohikoa birusaren material
genetikoa luzaroan iraiztea baino.
Duela 90 egun* bano gehiago SARS-CoV-2 eragindako infekzio baieztatuta izan zuten eta berriro COVID
19rekin bateragarriak diren sintomak dituzten kasuak berrinfekzio susmotzat joko dira. Kasu honetan
PCR bat egitea aginduko da. PCRaren emaitza positiboa bada, berinfekzio kasu probablea edo
baieztatua izango da ondorengo definizioen arabera.
*Salbuespen gisa, epe laburragoan sintomak hasten dituen paziente bati IADP bat egin bazaio, eta
emaitza positiboa izan bada, mesedez, jar zaitez harremanetan Mikrobiologiarekin, balorazioa egiteko.
Halaber, berrinfezkziotzat hartuko dira duela 90 egun baino gehiago SARS-COV-2k baieztatutako
infekzioa izan zuten eta emaitza positiboa izan duen beste PDIA bat egin zaien kasu asintomatikoak (
kontaktuak aztertzeagatik, baheketak…). Kasu hauei proba positiboa antigenoak detektatzeko proba
azkarra izango balitz PCR bat egingo zaie.
Bi kauetan, PCRa negatiboa eta susumo kliniko-epidemiologiko handia bada, PCR errepikatuko da.
Berrinfekzio kasuen sailkapena
Berrinfekzio susmoa duten kasuak aztertu ondoren, honela sailkatuko dira:






Berrinfekzio posiblea duten kasuak:
 Lehenengo infekzioa: Sekuentziagarria ez den edo sekuentziatu ez den PCR
bidezko diagnostikoa edo antigenoen proba azkarra
eta

Bigarren infekzioa: antigenoak detektatzeko proba azkarraren bidezko diagnostikoa non ezin izan den PCR bat egin
Berrinfekzio probablea duten kasuak:
 Lehenengo infekzioa: Sekuentziagarria ez den edo sekuentziatu ez den PCR
bidezko diagnostikoa edo antigenoen proba azkarra
eta
 Bigarren infekzioa: Sekuentziagarria ez den edo sekuentziatu ez den PCR
bidezko diagnostikoa.
Berrinfekzio baieztatuta duten kasuak:
 Lehenengo infekzioa: Sekuentziagarria den ala ez den PCR bidezko diagnostikoa edo antigenoen proba azkarra
eta
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Bigarren infekzioa: Sekuentziagarria den PCR bidezko diagnostikoa. Bi egoera gerta daitezke:
- Desberdintasun esanguratsuak egotea bi sekuentzien artean, bi infekzioen artean igarotako denbora dena delakoa dela.
- Lehenengo sekuentzia bat ez dagoenean, bigarren infekzioaren
mota zirkulatzen ez egotea lehenengo infekzion gertatu zenean.

Berrinfekzioa berresteko eta ezaugarritzeko, gomendatzen da kasu horien azterketa ospitale-zerbitzu
batean edo batzuetan zentralizatzea eta kasu positiboen laginak hara bideratzea sekuentzazio bat
egiteko, betiere Osasun Publikoarekin koordianturiko estrategia baten barruan. Kasu positiboen
laginak Integración de la secuenciación genómica en el sistema de vigilancia del SARS-CoV-2
protokoloak ezartzen duenaren arabera sekuentziatzea eskatzen da. Kasu hauetan SARS-CoV2-ren
aurkako errendimendu altuko serologiak egingo da, eta ikerketa immnulogikoak egiteko laginak
hartuko dira.
Kasu susmagarri, probable eta baieztatuak lehenengo infekzio batean bezala maneiatuko dira. Beraz,
isolamendua adieraziko da eta kontaktu estuak bilatuko dira emaitza berri honen ondoren.
Posible, probable edo baieztatutako berrinfekzio kasuak SiViEs_era bidaliko dira ezartzen den
moduan, 1. Eranskineko fitxari jarraituz.
SARS-CoV-2ren aldaera filogenetikoen eta horien banaketa, transmisioa eta osasun publikoan dituzten
ondorioen zaintza egiteko, protokolo bat prestatu da: Integración de la secuenciación genómica en el
sistema de vigilancia del SARS-CoV-2. Horren helburua osasun publikorako interesgarriak diren
aldaerak detektatzea eta herritar guztiengan duen intzidentzia zehaztea da eta horretarako laginketaestrategia eta sekuentziatzea lehentasunezkoa den kasuak zehazten ditu. Kasuen jakinarazpenari
buruzko inkestan, 1. eranskinean, informazio hori jasotzeko aldagaiak azaltzen dira.
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6. ERANSKINA. BEREN OHIKO BIZILEKUETAN KOARENTENA OSATZEKO LEKUALDATZEN DIREN PERTSONENTZAKO ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA
Nik, ___________________________________________ (NAN zk.: ____________________),
Helbide elektronikoa: _________________________________; telefonoa: ____________________
ADIERAZTEN DUT askatasunez eta nire erantzukizunpean hartu dudala nire ohiko bizilekura aldatzeko
erabakia, Osasun Publikoko arrazoiengatik agindu didaten koarentena betetzeko.
JAKINARAZTEN DUT egoitza hori hemen dagoela:
KALEA______________________________________UDALERRIA ______________________
KP ________ PROBINTZIA_________________________ ERKIDEGOA __________________
KONPROMISOA HARTZEN DUT lekualdaketa hori garraio pribatuan egiteko eta horretarako, ezarritako arreta-neurriak eta urruntze-neurriak hartuko ditut. Ahalik eta ibilbide laburrena egingo dut eta
behar-beharrezkoa ez den edozein geldialdi saihestuko dut.
Garraiobide hau erabiliko dut (zehaztu ibilgailua, matrikula eta gidaria):
_________________________________________________________________________
KONPROMISOA HARTZEN DUT ibilbidean zehar gerta litekeen edozein aldaketa garrantzitsuren, gertaera kaltegarriren edo gorabeheraren berri emateko.
BAIMENA EMATEN DUT inplikatutako autonomia-erkidegoetako osasun-sailei emandako datu pertsonalak helburu klinikoekin eta osasun publikokoekin erabiltzeko.

________________________ (e) n, 2020ko ______________aren ______ (e) (a) n.

Sin.: ______________________________________________
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7. ERANSKINA: NORBERA BABESTEKO EKIPAMENDUAK (NBE) JARTZEA ETA KENTZEA
I.
NORBERA BABESTEKO EKIPAMENDUAK- NBE
Ikertzen ari diren pazienteak, kasu baieztatuak edo probableak atenditzen dituztenek, banakako
babes-ekipo hauek erabiliko dituzte:






II.

Mantala
Arnasketa-babeslea: maskara, zeregin guztietarako.
Arnasketa-babeslea aerosolak sor ditzaketen zereginetarako (intubazioa, aspirazioa):
FFP2 maskara edo FFP3,eskuragarri badago.
Babes-eskularruak.
Begi babeslea/ muntaketa integraleko betaurrekoak, aplikazio sinboloa: 3 (tantak edo
likidoen zipriztinak – muntaia)

NBE-ak JARTZEKO SEKUENTZIA

Gelan sartu aurretik, NBEaren elementu guztiak jarri behar dira
Babes-elementuak ordena honetan jarriko dira:
1. Eskuen higienea.
2. Mantala jantzi.
3. Dagokion maskara jarri:

 Maskara itxita, egokitu sudur-klipa (1)
 Maskara zabaldu, aurrealdea estutu eta ertzak batu (2)
 Jarri kokotsa maskararen behealdean. Beheko bandatik tira egin, buruaren gainetik pasa eta
jarri belarrien azpian. Goiko banda buruaren gainetik pasa eta belarrien gainetik jarri (3).
 Sudur-klipa bi eskuekin sudurrera doitu, bandak doitu eta maskara doitu (4)
 Box/gelako eremu kutsatuan sartu aurretik, egiaztatu maskara ondo doituta dagoela (5)
4. Begiak babesteko betaurrekoak jarri eta eusteko banda doitu.
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5. Azkenik, jarri eskularruak, mantalaren eskumuturra eta mangaren zati bat estaltzen dutela
ziurtatuz.

III.

NBEak KENTZEKO SEKUENTZIA

NBEak gela/box barruan kenduko dira. Kontuan izan behar da NBEko elementuak hondakin biologikotzat hartzen direla; beraz, gela/box barruan dagoen poltsan botako dira beti. Poltsa horiek ez dira
gehiegi beteko.
Babes-elementuak honako hurrenkera honetan kenduko dira:
1. Bi eskularruak kendu.
- Kendu eskularruetako bat
ertzetik tirata.

- Eskularrurik gabeko hatzamar bat sartu beste
eskularruaren eskumuturretik eta kanpora tiratu.

2. Eskularruak hondakinen poltsan bota.
3. Eskuen higienea egin
4. Babes-mantala kendu, aerosolak sortzea saihestuz eta bere gainean tolestuz, hura kentzean
barruko zatia kanporantz gera dadin. Hondakinen poltsan bota.
5. Eskuen higienea egin.
6. Begiak babesteko betaurrekoak kendu, zintari buruaren atzetik tira eginez. Betaurrekoak material
edo eskuoihal desinfektatzaileekin garbitu, fabrikatzailearen jarraibidearen arabera, barrualdetik
kanpoaldera.
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7. Eskuen higienea egin.
8. Gelatik irten.
9. Betaurrekoak kanpoan utzi, gainerako ekipoekin batera, berriro erabiltzeko.
10. Maskara kendu, banda elastikoetatik eutsita, aurrealdea ukitu gabe.
11. Eskuen higienea egin (gel hidroalkoholiko batekin).

SEGURTASUNEKO BETAURREKOEN GARBIKETA ETA MANTENTZEA
Lanaldia amaitu ondoren, betaurreko babesleak ur epelarekin eta pH neutroko xaboiarekin garbitu
behar dira euren osotasunean.
Ondoren, kontu handiz lehortu ehun leun, garbi eta xurgatzailearekin, edo airean lehortzen utzi. Paperarik ez erabili.
Desinfekzioa burutzeko, produktu desinfektatzailea duen gainazaletarako eskuoihal lehor bat edo ekuoihal desinfektatzaileak erabili. Ez da bestelako disolbatzailerik erabili behar.
Leku aireztatu eta freskoan gorde, hezetasuna, zikinkeria eta hautsa saihestuz. Biltegiratzeko eta garraiatzeko. plastikozko zorro edo poltsa bat erabiltzea gomendatzen da.
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8. ERANSKINA. SARS-COV-2 DETEKTATZEKO DIAGNOSTIKO PROBAK

1.

Proba molekularrak: PCR (polimerasaren kate-erreakzioa). Urrezko estandarra da. Birusaren
RNA genoma detektatzen dute.
a. Lagina: frotis nasofaringeoa edo orofaringeoa. Xurgatu nasofaringeoa haurretan.
b. Emaitza positiboa izanez gero, birus osoak eta, beraz, infekziosoak, izan daitezke, edo RNA
zati birikoak (infekziosoak ez direnak).
c. espezifikotasun handia, hau da, positibo faltsu gutxi.
d. Neketsua eta konplexua, mikrobiologia laborategietan egiten da.

2. Antigenoa detektatzeko probak. Laginean SARS-CoV-2 proteina biriko espezifikoak detektatzean oinarritzen dira.
a. Lagina: frotis nasofaringeoa.
b. Emaitza positiboa izanez gero, birus osoak eta, beraz, infekziosoak izan daitezke, edo
birusaren hondakin proteikoak, (ez infekziosoak).
c. Sentikortasuna PCR-arena baino txikiagoa da. Birus-karga handiak areagotu egiten du
probaren sentikortasuna; horregatik, antigenoak detektatzeko probek balio handiagoa
dute pazienteak sintomak dituen lehen egunetan.
d. Espezifikotasun handia, hau da, positibo faltsu gutxi.
e. Azkarrak (< 15-20 minutu), ez dute tresnarik behar, ikus-irakurketa , mikrobiologia-laborategitik kanpoko eremuetan egin daitezke, betiere laborategiak gainbegiratuta.
3.

Proba serologikoak: antigorputzak detektatzea. Birusaren aurrean organismoak duen erantzun immunitarioa detektatzen dute.
a. Lagina: odola
b. Antigorputzak hautemateak erakusten du pertsona birusarekin kontaktuan egon dela eta
bere immunitate-sistemak erreakzionatu egin duela antigorputzak sortuz.
c. Ez da beti infekzio aktiboaren baliokidea.
d. Mikrobiologia-laborategietan egiten dira.

Nolanahi ere, infekzioaren diagnostikoa ez da proba mikrobiologiko batean edo batzuetan soilik oinarritzen, eta irizpide medikoak pazientearen klinikarekin eta testuinguru epidemiologikoarekin integratu behar ditu.

28

