
Seguiranse  as  mesmas  precaucións  de  illamento  (contacto  e  respiratorio)

descritas no protocolo xeral para todos os pacientes con sospeita ou confirmación

de infección por  COVID-19.

Seguimento do recén nado (RN): realizar PCR COVID-19 nas primeiras 24 horas

de vida. Recoméndase manter en incubadora ata confirmarse se a PCR é positiva

no RN.

– Si se confirma infección no neonato, permanecerá na sala de illamento e

en incubadora durante polo menos 14 días, realizándose PCR ao 3º, 7º e

14º  día  de  vida  e  ata  que  dúas  determinacións  consecutivas  sexan

negativas.  Non  poñer  ao  peito  materno,  aconsellándose  alimentación

enteral con leite humano doado. Non facer método canguro.

– Se PCR virus é negativa → 14 días de illamento, se non ten clínica podería

ser domiciliario. PCR ao 3º, 7º e 14º día de vida.

PLAN DE ACTUACIÓN en caso de XESTANTE en traballo de PARTO ou
DETERIORO CLÍNICO con SOSPEITA de INFECCIÓN por COVID-19



Considerarase a exclusión temporal (en nais xa doantes) ou demora para data de

entrevista  (en  novas  doantes)  ata  28  días  tras  a  última  exposición  de  risco

(contacto  estreito*  ou  volver  das  seguintes  zonas de  risco**:  China (todas as

provincias, incluíndo Hong Kong e Macao); Singapur, Hong- Kong, Xapón, Corea

do Sur, Irán e Italia (rexións de Lombardía, Véneto, Emilia- Romaña e Piamonte).

* A efectos da definición de caso, clasifícase como contacto estreito:

– Calquera  persoa  que  proporcionase  coidados  a  un  caso  probable  ou

confirmado mentres o caso presentaba síntomas: traballadores sanitarios

que  non  utilizaron   as  medidas  de  protección  adecuadas,  membros

familiares ou persoas que teñan outro tipo de contacto físico similar;

– Calquera persoa que estivese no mesmo lugar que un caso probable ou

confirmado mentres o caso presentaba síntomas, a unha distancia menor

de 2 metros (ex. convivintes, visitas);

– Considérase contacto estreito nun avión, aos pasaxeiros situados nun radio

de dous asentos ao redor dun caso probable ou confirmado mentres o caso

presentaba síntomas e á tripulación que tivese contacto cos devanditos

casos.

** As zonas de risco iranse actualizando polos responsables pertinentes do Ministerio de Sanidade

na seguinte ligazón:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-China/ areas.Htm

Convén revisalo cando se fagan novas doantes ou algunhas das mulleres que xa

sexan doantes consulten en caso de viaxes.
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