
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya està seguint de prop els casos de grip 
pel nou virus A(H1N1), per tal de conèixer el desenvolupament del virus entre la població i 
protegir la salut de les persones, en estreta coordinació amb el Ministeri de Sanitat i Política 
Social, tot acomplint les recomanacions del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de 
la Malaltia i de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que és qui segueix l’evolució mundial 
dels casos de grip.

Què heu de fer si sospiteu 
que us heu contagiat de la 
grip pel nou virus A(H1N1)?

Heu de trucar a Sanitat Respon al 
telèfon 902 111 444 o consultar un 
professional sanitari.

Què heu de fer si teniu  
dubtes sobre la grip  
pel nou virus A(H1N1)?

Telefoneu a Sanitat Respon:  
902 111 444.

On podeu trobar informació 
actualitzada sobre la grip  
pel nou virus A(H1N1)?

Trobareu informació als telèfons i 
webs següents:

Sanitat Respon (les 24 h):  
902 111 444 

Web del Departament de Salut  
[http://www.gencat.cat/salut/]

Ministeri de Sanitat i Política Social 
[http://www.msc.es/]

Centre Europeu per a la Prevenció i 
el Control de la Malaltia [http://ecdc.
europa.eu/]

Organització Mundial de la Salut 
[http://www.who.int/es/]

Centres per al Control i la Prevenció 
de la Malaltia. EUA [http://cdc.gov/]

Informació important sobre 
la grip pel nou virus A(H1N1)

8 de maig de 2009. Aquesta informació s’actualitzarà periòdicament. Consulteu el web.



Què podeu fer  
per protegir-vos i protegir 
altres persones contra la grip 
pel nou virus A(H1N1)?

El millor que podeu fer per protegir-
vos és seguir unes bones pràctiques 
d’higiene. Això ajudarà a disminuir la 
transmissió del virus i serà l’acció més 
efectiva per protegir-vos i protegir els 
altres. 

És molt important que quan tossiu o es-
ternudeu eviteu la difusió de gèrmens:

•  feu servir mocadors de paper per 
tapar-vos la boca i el nas quan tossiu 
i esternudeu.

•  llenceu els mocadors de paper des-
prés de fer-los servir.

•  renteu-vos sovint 
les mans amb 
aigua i sabó o 
preparats amb 
alcohol.

•  manteniu una 
bona ventilació 
dels espais tan-
cats.

Quins són els símptomes  
de la grip pel nou virus  
A(H1N1)?

Els símptomes 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 aug-
ment de la secreció nasal, mal de coll, 
nàusees, vòmits i diarrea.

 
 

Existeixen medicaments per 
al tractament de les persones 
infectades pel nou virus de la 
grip A(H1N1)?

Els medicaments antivirals no curen, 
però ajuden si s’administren dintre de 
les 48 hores posteriors als primers 
símptomes:

•  alleujant alguns símptomes

•  reduint la durada de la malaltia

•  reduint la probabilitat de complica-
cions importants, com la pneumònia

En tots els casos cal que aquesta me-
dicació sigui receptada per un metge o 
per una metgessa.

Existeix una vacuna contra la 
grip pel nou virus A(H1N1)?

No encara. La grip pel nou virus 
A(H1N1) no és la mateixa que la grip 
comuna. Es tracta d’un tipus de virus 
totalment nou i, per tant, la vacuna con-
tra la grip comuna no protegeix contra 
el nou virus. 

Només es pot elaborar una vacuna 
quan s’ha identificat la soca concre-
ta del virus de la grip i això pot trigar 
alguns mesos a produir-se.

Què és la grip  
pel nou virus A(H1N1)?

La grip pel nou virus A(H1N1) és una 
malaltia respiratòria contagiosa que 
conté elements d’un virus trobat als 
porcs, a les aus i als humans. 

Aquesta grip s’està transmetent 
de persona a persona en diversos 
països.

La grip pel nou virus A(H1N1) és di-
ferent de la grip comuna perquè està 
causada per un nou virus de la grip 
que apareix en humans. 

Com es transmet la grip  
pel nou virus A(H1N1)?

La grip pel nou virus A(H1N1) es trans-
met de la mateixa manera que la grip 
comuna: els virus de la grip es trans-
meten a través de les petites 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. Aquestes petites gotes i els 
gèrmens que contenen poden propa-
gar-se a les persones que estan a prop i 
les respiren. 

També si una persona tus o esternuda a 
la mà, aquestes petites gotes i els gèr-
mens que contenen poden transmetre’s 
de la seva mà a qualsevol superfície que 
toqui i poden perviure en aquesta superfí-
cie durant un temps. Objectes quotidians 
com ara baranes, manetes de portes, 
teclats i ratolins d’ordinador, telèfons, 
etc., són les superfícies més comunes on 
pot trobar-se el virus de la grip. 

Si una altra persona toca aquestes 
superfícies i després es toca la cara, 
els gèrmens poden entrar en el seu 
organisme i infectar-se. És així com es 
contagien els virus de la grip, incloent el 
de la grip pel nou virus A(H1N1).

En cap cas es transmet per via diges-
tiva; per tant, la grip pel nou virus 
A(H1N1) no es transmet amb el con-
sum de carn de porc.


