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versión: 06  
07/03/2020 

Este documento pode sufrir modificacións. Ver “Detección de casos” en:   
                https://www.sergas.gal/Saude-publica/Novo-coronavirus-nCoV-Vixilancia-control-Galicia 

 

VIXILANCIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) 

DOENTES AMBULATORIOS E INGRESADOS 

 

Definición de CASO POSIBLE de COVID-19: Calquera persoa cun cadro clínico compatible con infección 
respiratoria aguda (inicio súpeto de calquera dos seguintes síntomas: tose, febre, dispnea) de calquera 
gravidade, E que nos 14 días previos ao inicio dos síntomas:  

• estivo nun área con transmisión comunitaria[1]  

OU  

estivo en contacto estreito[2] cun casos probable ou confirmado de COVID-19 

 

Se o doente ven da China e ten unha infección respiratoria grave, pensar tamén en que pode ser un ... 

 caso posible de gripe aviaria H7N9 en: https://www.sergas.es/Saude-publica/Gripe-H7N9 

 caso posible de gripe aviaria H5N1 en: https://www.sergas.es/Saude-publica/Gripe-H5N1 

[1] Na actualidade considéranse áreas con transmisión comunitaria: - Toda China, Corea do Sur, Xapón, Singapur, Irán e 
as rexións italianas de Lombardía, Véneto, Emilia-Romaña e Piamonte, e a Comunidade Autónoma de Madrid. Como 
estas áreas probablemente cambien nos próximos días, a listaxe actualizada de áreas pódese consultar na web da DXSP 
[*] ou no SAEG (ver máis abaixo) 

[2] Contacto estreito: quen, despois de que o caso do que é contacto iniciase os síntomas: a) coidouno sen utilizar as 
medidas de protección axeitadas (familiares, amigos, sanitarios); ou, b) estivo no mesmo lugar e a menos de 2 metros  
que el (convivintes, visitas, ...). 

Ao detectar un caso posible procederase a:  

EN ATENCIÓN PRIMARIA 

 Poñerlle ao doente e poñerse unha máscara cirúrxica, e afastar ao doente doutras persoas. 

 Avisar urxentemente ao 061 (ver abaixo). 

 Actuación posterior: Manexo de casos en atención primaria: [*] 

NO HOSPITAL 

 Poñerlle ao doente e poñerse unha máscara cirúrxica, e afastar ao doente doutras persoas. 

 Notificalo urxentemente a Medicina Preventiva, ou no seu defecto ao SAEG (ver abaixo). 

 Actuación posterior: Manexo de casos no hospital: [*]  

 [*] https://www.sergas.gal/Saude-publica/Novo-coronavirus-nCoV-Vixilancia-control-Galicia 

 

Notificación da alerta a saúde pública (SAEG) ou para calquera dúbida: 

AC: 981 15 58 35; LU: 982 29 21 14; OU: 988 06 63 38; PO: 986 88 58 72; Fóra horario oficina: 649 82 90 90 

 

ACTUACIÓN  INMEDIATA 
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