
 

 
PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT LA MORT D’UNA PERSONA 

PER COVID-19 EN LES RESIDÈNCIES 

1. Si la causa de la mort és Covid-19: el difunt s’ha de col·locar dins d’una 
bossa estanca (1). Aquesta bossa, un cop tancada i amb el cadàver al seu 
interior, s'haurà de polvoritzar amb desinfectant d'ús hospitalari o amb una 
solució d'hipoclorit sòdic que contingui 5.000 ppm de clor actiu (dilució 1:10 
d'un lleixiu amb concentració 40-50 gr / litre preparada recentment). 
 

2. En el cas de sospita de Covid19, sense confirmar, podeu col·locar al difunt 
en doble sudari estàndard i s'haurà de polvoritzar amb desinfectant d'ús 
hospitalari o amb una solució d'hipoclorit sòdic que contingui 5.000 ppm de 
clor actiu (dilució 1:10 d'un lleixiu amb concentració 40-50 gr / litre 
preparada recentment). 
 

3. Després cal traslladar el difunt al mortuori o a l’espai habilitat. Totes les 
persones que participin en el trasllat del cadàver des de la sala o espai 
d'aïllament han de realitzar aquesta operació minimitzant els riscos. En la 
mesura que sigui possible, totes les persones han d'estar proveïdes amb els 
equips de protecció individual adequats. 
 

4. És important que en el certificat de defunció (2) constin de manera clara les 
causes de la mort. Ateses les circumstàncies de la pandèmia Covid-19 s’han 
de valorar les causes de defunció que consten en el certificat mèdic de 
defunció i, en el cas que en les causes de defunció consti pneumònia, 
infecció respiratòria, sèpsies, pneumopatia intersticial, malaltia pulmonar 
sobre infectada, síndrome de distrès respiratori, s’han extremar les mesures 
de precaució de recollida per la possibilitat de tractar-se d’un cadàver Covid-
19. 
 

5. Cal trucar a l’empresa funerària indicant que es tracta d’un difunt en què la 
causa de mort ha estat el Covid-19. (3) 
 

6. Cal entregar el certificat de defunció als familiars perquè puguin contactar 
amb l’empresa funerària per iniciar la contractació del servei funerari. 
 
 

(1) Si no es disposen de bosses estanques s’utilitzarà doble bossa o sudari, polvoritzant amb 
líquid desinfectant la primera bossa o sudari, i després s’introduirà en la següent bossa o 
sudari que també es polvoritzarà com el primer. 

(2) En l’annex 1 es poden veure les “Consideracions sobre les Certificacions Mèdiques de 
Defunció en la pandèmia COVID-19” realitzades pel Col·legi de Metges de Barcelona. 

(3) En poblacions on Mémora o Serveis Funeraris de Barcelona estigui present es trucarà al 
telèfon disponible 24 hores per aquesta comunicació (900 24 365 0) indicant: 

 Nom del centre des d’on truca 
 Nom del difunt 
 Nom i telèfon de la persona de contacte de la família 

 



 

 
Altres aspectes per tenir en compte: 

 En el cas d’un difunt en què la causa de la mort hagi estat el Covid-19 
s’ha de traslladar directament al dipòsit del tanatori per part del personal 
dels serveis funeraris. No pot haver-hi ni vetlla ni cap mena de cerimònia, 
i una vegada l’operador de cementiri ens ho indiqui es procedirà al seu 
enterrament o incineració. 
 

 Atenent les actuals indicacions del Ministeri de Sanitat, els difunts per 
Covid-19 poden ser enterrats o incinerats sense cap mena de risc. 

 Amb el desig d’ajudar a mitigar l’impacte emocional que aquesta situació 
està tenint entre el conjunt de professionals, Mémora  ha impulsat un nou 
servei telefònic gratuït de suport emocional per als professionals de la 
salut i dels serveis socials. El número de telèfon és el 900 102 846, que 
dona una atenció 24 hores per part de psicòlegs especialitzats amb la 
finalitat de col·laborar en la gestió de l’estrès i la sobrecàrrega emocional 
que es pot estar experimentant en aquests moments. 

 
 
Barcelona, 7 d’abril de 2020 


