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1. Introducció  
Els símptomes del nou virus A(H1N1) són: febre alta (igual o superior a 38º C), 
malestar general, dificultats a l’hora de respirar, manca de gana i tos. També pot 
haver-hi augment de la secreció nasal, mal de coll, nàusees, vòmits i diarrea. 
 
La grip pel nou virus A(H1N1) es transmet de la mateixa manera que la grip comuna. 
Aquest virus es transmet a través de les gotes que surten del nas o de la boca quan 
una persona malalta de grip tus o esternuda sense tapar-se el nas i la boca amb un 
mocador, i per contacte directe, en tocar objectes contaminats per les secrecions d’una 
persona infectada. 
 
 
 

2. Recomanacions generals per a l’alumnat universitari, el professorat i 
la resta de personal que treballa en centres universitaris i de recerca 

 
 Procurar que la distància entre les persones sigui de més d’un metre. 

 
 Quan es tus o s’esternuda, tapar-se la boca i el nas amb un mocador de paper 

d’un sol ús, llençar-lo a la paperera i rentar-se les mans, ja que els virus es queden 
a la mà i si es toca una superfície (una taula, una barana, etc.), poden romandre-hi 
actius durant un temps (http://www.gencat.cat/especial/grip_a/img/GripA.pdf). 

 
 Mantenir les mans netes, rentar-les amb aigua i sabó entre 10 i 20 segons i rentar-

se-les sistemàticament després d’haver tossit o esternudat 
(http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2827/rentatsabo2009.pdf) 

 
 Eixugar-se les mans amb mocadors de paper d’un sol ús. 

 
 No apropar les mans brutes o contaminades a les mucoses dels ulls i del nas. 

 
 Si una persona té símptomes compatibles amb la grip A, ha de quedar-se a casa 

fins almenys 24 hores després de la desaparició de la febre (si no pren antitèrmics) 
i ha de reduir el contacte amb persones sanes 

 
 Quan una persona que ha patit la malaltia torna a la universitat, ha de continuar 

extremant les mesures higièniques, ja que durant uns quants dies 
(aproximadament 10) pot ser que encara hi hagi risc de contagi. 

 
 En cas d’absència del lloc de treball per motiu de la grip A, el personal afectat 

(personal propi i extern) informarà des del primer dia de la indisposició al seu 
responsable orgànic o a l’Àrea de Recursos Humans corresponent. 

 
 Ventilar els espais tancats (classes, despatxos, zones comunes, etc.) com a mínim 

15 minuts al dia. 
 

 En cas de dubte o per fer consultes, trucar a Sanitat Respon (902 111 444) o 
consultar la pàgina web http://www.gencat.cat/salut. 
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3. Recomanacions per a les persones adultes amb factors de risc i per a 
les dones embarassades 

La infecció pel virus de la grip A pot comportar complicacions a les dones 
embarassades i a les persones adultes que pateixen malalties cròniques com ara 
asma, diabetis, cardiopaties, metabolopaties o neuropaties 
(http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir438/embarprot09.pdf). 
 
En aquests casos, a més de les anteriors, convé prendre també les mesures següents: 
 

 Portar mocadors de paper d’un sol ús; quan es tussi o s’esternudi, cal tapar-se el 
nas i la boca amb el mocador, i llençar-lo a la paperera i rentar-se les mans. 

 
 Evitar ser a prop de persones que presentin símptomes compatibles amb la grip A. 

 
 Netejar i desinfectar totes les superfícies que la persona toqui amb freqüència. 

 
 Si es detecta que una persona té algun dels símptomes compatibles amb la grip A, 

cal que ella mateixa o algú proper es posi en contacte amb Sanitat Respon (902 
111 444) o amb el seu CAP. 

 
 Si hi ha indicis que una persona embarassada ha pogut estar exposada al virus de 

la grip A dins de l’aula, cal que es posi en contacte amb Sanitat Respon (902 111 
444) o amb el seu CAP. 

 
 

4. Enllaços en línia 
 

 Generalitat de Catalunya. Departament de Salut 
http://www.gencat.cat/salut
 

 Gobierno de España. Ministerio de Sanidad y Política Social 
http://www.msc.es/
 

 Centers for Diseases Control and Prevention 
http://www.cdc.gov/h1n1flu/groups.htm
 

 European Centre for Disease Prevention and Control 
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Pages/Influenza_A(H1N1)_Outbreak.aspx
 

 World Health Organization 
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/index.html
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