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Pla de Contingència per al COVID19  

La gent gran és un grup especialment vulnerable a la COVID-19. La majoria de persones que viu a residències de gent gran presenten 

patologies cròniques que les fan especialment vulnerables davant aquesta malaltia, associat al fet de viure en un espai tancat fa que en 

cas de contacte amb una persona infectada, l’ extensió del brot i les seves conseqüències siguin molt greus. 

Davant aquesta realitat, es fa necessària la elaboració d’un pla de contingència, i un cop ja viscuda la experiència, que identifiqui els 

recursos i previngui les diferents situacions que es poden esdevenir per tal d’evitar o minimitzar el major nombre de danys possibles. 
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1.- DADES CENTRE  

CODI RESES : S01268 

NOM DEL CENTRE : RESIDENCIA FRANCESCA ROIG  

ADREÇA : CAMI SANT NICOLAU 6 L’AMETLLA DEL VALLÈS  

ENTITAT : FUNDACIÓ ANTÒNIA ROURA  CIP: G08889347 

TEL. CONTACTE : 93 843 29 84 

ADREÇA ELECTRONICA: aguilarmontse@fundacioantoniaroura.com 

DIRECTORA : Montserrat Aguilar Casacuberta  

RESPONSABLE HIGIENICO SANITARIA : Immaculada Rico Marti 

METGE: Josep Martos Gutierrez  

TIPUS DE CENTRE : centre A ( residencia neta)  

Nombre places màximes : 57  

Nombre de places  ocupades : 42  

Nombre de professionals :  

Professionals 

Atenció directa  

Nombre  Hores setmanals  

Auxiliars torn mati  5 200 

Auxiliars torn tarda  6 240 

Auxiliars corretorns  5 150 

Infermeria  3 86 

Terapeuta ocupacional  1 40 

Dinamitzadora  1 40 

Psicòleg  1 15 

Fisioterapeuta  1 40 

Metge  1 5 

Atenció indirecte   

Netejadores /bugaderia 4 160 

Cuina  3 90 

Manteniment  1 40 
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2.- COORDINACIÓ SALUT  

REFERENT SALUT : Maite Ventura Clavera 

Direcció  ABS La Garriga 

mòbil. 637369068  93 8605897 

  
EAP : CAP L’Ametlla del Vallès  

Tel 93843 21 93  

Metgessa : Dr. Manzano  

Infermera : Jessica Tanyà  

RESPÒNSABLE  SALUT PUBLICA : Concepció Navia-Osorio Pascual   

 Tècnica Superior de Salut Pública 

Servei de Salut Pública del Vallès Oriental 

Sub-direcció regional a Barcelona 

Cnavia.osorio@gencat.cat | aspc.voriental@gencat.cat | Tel. 938 706 755 

http://canalsalut.gencat.cat 

HOSPITAL AGUTS :Hospital General Granollers  938 42 50 00 

 

3.- COORDINACIÓ SOCIAL  

Referent Residències Vallès Oriental  :  

metronord.dependencia@gencat.cat  
 
Referent  Tramits PEV  al servei de residencia :  Robert Romero Molina 
 
romeromr@vallesoriental.cat 
 
Tècnic de suport de la Dependència 
 
ABSS resta de municipis del Vallès Oriental 
Consell Comarcal del Vallès Oriental 
C/ Miquel Ricomà, 46 
Granollers 08401 
Telèfon 938600706 
 
 Referent Tramits  plaça servei residencia assistida  : Natalia león Amenedo  

metrononord.dependencia@gencat.cat  
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4.- PERFIL RESIDENTS  

4.1-Classificació segons estat : octubre 20  

Perfil  Nombre  

 51 residents 

Dependents agrupats per grau de 

dependència  

Autònoms   3  

Baixa 2 

Moderada  25 

Dependents 21 

Residents en  situació últims dies  0 

 

4.2.- Classificació segons COVID 19 : octubre 20  

Tipus  Nombre  

Sense símptomes i sense contacte d’un 

sospitós COVID 19 

51 

Sense símptomes i amb  contacte d’un 

sospitós confirmat  COVID 19 

 

Símptomes COVID 19  pendents de prova 

diagnostica  

 

Residents confirmats COVID 19   

Nous ingressos   
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5.- EQUIP PROFESSIONALS DEL CENTRE  

5.1.Planificació dels recursos humans  

La direcció del centre és la responsable d ela gestió dels RHH  amb el suport de la administrativa –recepcionista del torn de tarda.  

La direcció planifica els calendaris anuals  i les suplències d’estiu . Hi ha una planificació a l’abast de tothom dels llocs de treball setmanals 

en el taulell d ela sala de reunions.  

Alguns treballadors tenen una borsa de hores disponibles per cobrir dies personals  i festius. 

Disposem de borsa de treball del personal  que ha estat contractat en el centre , i diferents borses de treball dels Ajuntaments de la Garriga, 

Granollers i l’Ametlla del Vallès. 

També tenim contactes amb la empresa DEPENDENTIA  I la empresa SACOM. 

5.2.Pla fer front possibles baixes  

- baixes personal auxiliar : reorganitzar torns :  

Opció A .- Establir 2 grups de treball jornades de 10 hores alternes si falta molt personal auxiliar. 

Opció B.- si no és molt nombrós el nombre de personal d’atenció directa que falta incorporar a la setmana personal de cap de setmana. 

Opció A i B : tot el personal disponible : professionals  , neteja ...doni suport en els moments que es necessiti per les ABVD dels residents 

a l’equip auxiliar.  

- Baixes infermeria : sinó es troba suplent que les auxiliars que estudien infermeria provisionalment realitzin aquestes tasques ( en  

l’actualitat hi ha 2)  

 

6.-FORMACIÓ I CAPACITACIÓ DEL PERSONAL  

La responsable higiènic sanitària junt amb la direcció   és la responsable  de la coordinació amb els serveis de salut, de la sectorització  i 

de les condicions higièniques dels residents i professionals.  

El personal ha de estar format :  

- Formació del personal per a la correcta aplicació de les mesures de rentat de mans i altres mesures higièniques. 

- Supervisió del compliment de les mesures de prevenció d’higiene dels professionals 

- Formació en la correcta utilització dels equips de protecció individual (EPI) i la seva posada i retirada. 

- Protocols interns de funcionament : accessos, equips de protecció, situació usuaris  

- Prevenció de riscos laborals  

- Tècniques de infermeria  

Tota aquesta formació es realitza de forma presencial i també online a través del moodle que té la pagina web del centre . Es realitza 

un examen després de cada formació per saber si s’han entès els conceptes i es fa seguiment.  

 

 

Aquesta informació la reben per  correu electrònic, es fa la formació presencial i fan un examen en ambdós casos.  

El centre disposa d’una plataforma moodle formativa d’accés a tots el personal amb els cursos que es van realitzant.  

http://formacio.fundacioantoniaroura.com/ 

La formació continuada és realitza seguint el Procediment de formació continua del personal (PRADM05) 

 

Per les noves incorporacions el centre segueix el Procediment d’actuació a l’inici de l’activitat laboral (PRADM06). 

http://formacio.fundacioantoniaroura.com/
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7.-DESCRIPCIO DE LA INFRAESTRUCUTURA  I CATEGORITZACIÓ SEGONS EL ÚS DELS ESPAIS  

METRES QUADRATS : 1600m2 

NOMBRE DE PLANTES : 4 plantes  

Planta -1 : bugaderia , vestuaris, cuina , magatzems, WC comuns, perruqueria, habitació doble, perruqueria, sala fisioteràpia, sala descans 

personal i nova sala visites.  

El centre disposa dels següents  espais :  

ZONA SEMISOTERRANI : ZONA SERVEIS  

entrada personal i mercaderies 

zona serveis i vestuari personal          escala i ascensor  

                                                                       zona accés 

exterior espai visites    

   vestidor   dones                                     

vestidor   homes          

sala descans personal  

       punts hidrogel  

- En la zona 

semisoterrani 

tenim dos espais ben diferenciats :  

 

o Zona de serveis només per les activitats de servies indirectes, i una zona on hi ha espais que esporàdicament utilitzen els residents 

. Totes dues separades per una porta talla incendis des d’ara endavant a la zona esquerra sector A i Zona dreta sector B. Aquesta 

estructura segueix a les 3 plantes superiors . Excepte a la planta 0 que no hi ha porta talla incendis de separació. 

 

o En el sector A : 

▪ Entrada de mercaderies i personal  

▪ Bugaderia  

▪ Vestuari personal 

▪ Magatzem material neteja  

▪ Magatzem cuina  

▪ Zona neteja vaixella cuina  

▪ Cuina  

o En el sector B : 

▪ Petit magatzem  

▪ Wc 

▪ Perruqueria  

▪ Sala de fisioteràpia  

▪ Sala menjador i reunions del personal  

▪ Entrada exterior que convertim en sala accés de les visites i sala de visites si s’escau quan acabi el confinament 

▪ Dormitori 1 llit zona verda   

▪ Escala accés a totes les plantes  

▪ 2 ascensors : un petit i un de gran  

Tots els espais tenen ventilació exterior excepte les zones de magatzem. 
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ESPAIS COMUNS RESIDENTS : Jardí ( 400 m2)  Sala Corbera , Sala Serradell ,  

Sala Planta 1 , Sala Planta 2, zona recepció  

 

 

o PLANTA 0 : ZONA D’ESTAR I DESPATXOS 

                                               Entrada separada per usuaris de centre de día  

Sector A (esquerre) 

• Zona visites  

• Porta accés per zona del pati  

• Ascensors  

• Recepció 

• Zona d’estar  

• Sala magatzem fotocopiadora  

• Despatx direcció 

• Sala estar -menjador polivalent  

Sector B (dreta) 

• Magatzem cadires de rodes i vestidor usuaris centre de día  

• Sala usuaris centre de día (si s’hagués de mantenir separació usuaris centre  de dia i residencia no hi hauria problema 

perquè es poden separar els espais i el accés es pot fer directament per l’exterior.)  

• Banys  

• Farmaciola  

• Despatx infermeria  

• Sala reunions i treball tècnics  

Sistema de ventilació extern en totes les zones , i climatitzador en les dues sales i zona de recepció que s’utilitza en els dies que fa molta 

calor. Malgrat tot es ventila tan a l’estiu com al hivern  després de cada àpat les dues zones 
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PLANTA 1 . SALA I HABITACIONS 

 

Sector A (esquerre dels  ascensors  )                              

• Sala estar  

• Office  

• 7 habitacions dobles  amb bany i dutxa  

• 2 habitacions individuals  

Sector B (dreta ascensors) (sector actualment zona taronges aïllament nous ingressos habitacions 114, 115) 

• Escala  

• Bany geriàtric  

• Armaris de roba blanca  

• 4 habitacions dobles  

• 3 habitacions individuals  

 

En aquest primera planta sempre hi ha un grup de residents més assistits que necessiten més atencions .  

Situació actual ( octubre 2020):  

Zona taronja : hi ha 2 habitacions disponibles per atendre els nous residents, i aquelles persones que puguin tenir símptomes de COVID 

19 i estiguin en habitacions compartides , per poder fer l’aïllament. 

En aquesta zona es segueixen els  criteris d’aïllament  de persones que viuen en residencies . https://coronavirus.coib.cat/criteris-per-

a-laillament-de-persones-que-viuen-en-residencies-2/ 

 

 

 

 

https://coronavirus.coib.cat/criteris-per-a-laillament-de-persones-que-viuen-en-residencies-2/
https://coronavirus.coib.cat/criteris-per-a-laillament-de-persones-que-viuen-en-residencies-2/
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PLANTA 2. SALA I HABITACIONS :  

COVID NEGATIU ZONA VERDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta segona planta a partir del mes d’octubre s’ha obert una unitat de convivència de 12 usuaris per ampliar la zona de 

convivència de la planta 1 que estava molt congestionada.  

Sector A (esquerre dels  ascensors )                                

• Sala estar  

• Office  

• 7 habitacions dobles  amb bany i dutxa  

• 2 habitacions individuals  

Sector B (dreta ascensors)  

• Escala  

• Bany geriàtric  

• Armaris de roba blanca  

• 4 habitacions dobles  

• 3 habitacions individuals  

 

Tal com hem marcat en els planols anteriors es reserva el sector B de la planta 1 per acollir tots aquells casos confirmats o sospitosos de 

COVID POSITIU .  

 

Aquestes habitacions es faran servir només per aquests ús. Hem de considerar que el resident esta en el centre com si fos a casa seva, 

en la seva habitació té els seu espai personal i íntim , les seves fotografies, les úniques pertinences que li queden. Per evitar trasllats 

innecessaris de roba , considerarem aquesta zona com una zona hospitalària que podrà ser ocupada segons  les situacions que es puguin 

anar presentant : covid positiu, aïllament per sospita de covid positiu, situació final de vida. 
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Aquest espai disposa d’una   zona de vestidor per el personal d’EPIS , dues habitacions individuals:  

ZONA VERMELLA COVID + / ZONA GROGA  
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8. ANALISI DETALLADA DELS RESIDENTS  

Els usuaris del centres estan avaluats en funció del seu estat  cognitiu i de dependència física. Des de l’equip sanitari es treballa 

conjuntament amb l’ABS per identificar als usuaris i revertir les seves atencions en funció de les seves necessitats. 

Des del propi centre el metge geriatra duu a terme el programa LET (limitació de l’esforç terapèutic ) que junt amb l’usuari i les famílies es 

consensuen acords per adequar l’atenció al usuari al seu pronòstic vital .  

Anualment,  o cada cop que hi ha un canvi ,   es realitza per part de tot l’equip el Pla d’atenció en el que es realitzen les valoracions 

mediques, d’infermeria, psicològiques , físiques i socials de cada usuari; segons procediment : 

PRSA03.- Procediment de pla interdisciplinar d’atenció individualitzada (PIAI) 

Totes les intervencions queden detallades en la seva historia clínica .  

En funció d’aquestes valoracions es determina l’estat de la persona i el nivell de intervenció en el moment que pugui estar afectat per  el 

COVID_19, i segons els paràmetres (MACA)  que indiqui  el departament de salut. 

 

9. RECURSOS MATERIALS  

La relació del material de protecció i neteja disponible per a dur a terme les mesures de prevenció i control de la malaltia tant entre el 

personal treballador com entre els propis residents: 

- Disponibilitat de material suficient que asseguri les pràctica de mesures d’higiene: mocadors de paper d’un sol ús, sabó, solucions 

hidroalcohòliques, tovalloles de paper.  

- Disponibilitat d’equips de protecció individual per als professionals sanitaris i no sanitaris: guants, mascaretes, bates, mascaretes 

FFP2, ulleres. 

- Disponibilitat de mascaretes quirúrgiques per si els interns han d’estar en contacte amb altres persones.  

- Disponibilitat d’estris de neteja personal d’ús individual pels residents. 

- Material i productes de neteja de superfícies en quantitat suficient. 

El material de protecció es guardarà tot en un mateix magatzem per poder controlar l’estoc , al marge del que restarà distribuït  els offices 

de les plantes. 

Es revisarà l’estoc mensualment i es demanarà el que sigui necessari : 

- Guants diferents talles  

- Mascaretes quirúrgiques  

- Bates o monos  

- Davantals de plàstic 

- Pantalles o ulleres 

- Gorres 

El material necessari que es fa servir habitualment en el centre són les mascaretes, les bates o monos  i les ulleres o pantalles , la resta 

de material és habitual. 

La quantitat que necessitem bé determinada per dos factors: el nombre d’aïllats , i  el nombre de personal que  els ha d’atendre.  

Per assegurar-nos caldria disposar de material per tot el personal això vol dir un equip sencer que habitualment es fa servir durant una 

setmana.(excepte les mascaretes quirúrgiques). 
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Relació de material (estoc actual OCTUBRE20) 

Material x persona  Setmanal 

necessitats  

Necessitats 

mensuals   

Estoc  

Mono o bata  0 0 1000 

Mascareta 

quirúrgica 

80 (dia) 2400 3000 

Mascareta fpp2  0 650 0 

Guants  320 9600 10500 

Ulleres o pantalles  0 0 50 

 

 

10 . NETEJA D’ESPAIS I SUPERFICIES  

 

Per a mantenir una neteja i desinfecció es segueixen els protocols del  Departament de Salut que consisteix :  

10.1.-Neteja espais :  

S’estableix un pla de neteja diari per totes les habitacions i espais comuns .(veure annexa 1) 

Cada cop que es netegi una habitació s’haurà d’anotar en el registre específic per fer-ne el seguiment .  

Les habitacions on les persones estan aïllades per procés infecciós es netejaran dos cops al dia i restaran el màxim de temps ventilades 

si així s’escau.  

S’utilitzaran productes adaptats a aquesta situació com la lleixiu i aigua (1:50 o dissolució d’aigua llegiu al 2%, un got petit en un cubell 

aproximadament) 

10.2-Bugaderia  

HI  ha un circuit de recollida de roba i uns dies establerts per la entada de roba dels residents segons les plantes. (protocol i circuit de 

bugaderia veure annexa 2) 

- Rentat de la roba a 60-90º amb detergents habituals, separant la roba de les persones que son casos possibles, probables 

o confirmats de COVID-19. 

 

10.3.-Gestió de residus  

- Habitacions : en cada habitació hi ha un cubell d’escombraries  i un paquet de bosses de color negre : Els residus mes habituals  

d’aquest espais són els absorbents, les esponges d’un sol ús , les deixalles dels residus d’alimentació coberts, gots , tovallons etc. 

Els residus es recullen després de cada intervenció,  es posen tancats en doble bossa i es lliuren al contenidor exterior de deixalles 

domestiques;  que es durà al acabar el torn .  

- resta d’espais : Les deixalles es recullen després de cada torn : migdia i nit .  
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11. COORDINACIÓ i COMUNICACIÓ  DELS DIFERENTS ACTORS 

11.1.-Institucional  

En tot moment es manté una comunicació diària contínua amb els diferents actors del territori per tal de poder donar resposta a les 

necessitats dels residents i dels treballadors del centre. La direcció de la residència es coordina amb el departament de Treball i família a 

través de la referent assignada, i es coordina amb l’ABS de la Garriga per tal de garantir una adequada atenció sanitària als residents.  

El personal sanitari i la direcció del centre estan  en contacte continu amb l’Equip d’Atenció Primària (EAP) al territori i el seu EAR (Equip 

d’Atenció a les Residències).  

La comunicació nominal dels casos de COVID-19 possibles, probables o confirmats entre els residents i el personal es notificarà al Servei 

d’Epidemiologia de la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).  

La direcció de la residència informi al seu Servei de Prevenció de Riscos Laborals per al seguiment dels casos possibles, probables o 

confirmats entre les persones treballadores. 

11.2.-Familiars  

Mantenir la comunicació amb les famílies és essencial per els usuaris i els familiars , per aquest motiu s’ha establert un protocol de 

comunicació (veure annexa 4). 

Les visites des del mes de setembre es realitzen 1 cop a la setmana 30 minuts màxim dues persones, en la sala Corbera dimarts, dimecres, 

dijous , mati i tarda de moment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidors  
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12. ESCENARIS I MESURES D’ACTUACIÓ 

El pla de contingència inclou les actuacions més rellevants i indispensables davant els diferents tipus d’escenaris en la situació actual. 

Entre els escenaris possibles es poden incloure:  

12.1.- Presència de residents sense símptomes però que són contactes estrets d’un cas possible o confirmat de COVID-19 

Els contactes estrets d’un cas possible d’infecció per COVID-19 han de ser identificats i se’ls ha de separar de la resta de residents durant 

14 dies des de l’última data en que van estar exposats. Restaran aïllats en les seves habitacions sinó hi ha simptomatologia i les habitacions 

són individuals, si no es així  es traslladaran a la zona B de la planta baixa disposada per aquest casos. 

12.2.- Residents amb símptomes compatibles amb COVID-19 (casos possibles o probables), i residents amb confirmació de 

infecció per COVID-19: 

En la situació actual i dins de les residència, tota persona amb símptomes compatibles amb COVID-19 ha de ser considerada com a cas 

possible. Tots el casos possibles, probables i confirmats de COVID-19 es mantindran aïllats en la zona B .  Quan no es pugui fer l’aïllament 

individual, es poden agrupar els casos per símptomes en habitacions compartides seguint les indicacions que una persona confirmada pot 

compartir habitació només amb una altre persona confirmada.( Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-

2 a les residències. ) 

S’estableix un registre individual per el personal assistencial que estarà en contacte amb les persones aïllades cada cop que entrin a 

l’habitació. I s’estableix un protocol de manteniment físic, cognitiu  i suport emocional  per aquestes persones. (annexa 3)  

El personal haurà d’entrar en aquestes habitacions amb els EPIS adequats.  

12.3. Atenció de casos al mateix centre residencial 

Es sol·licitarà la prova diagnostica per els  casos  que presentin símptomes compatibles al COVID-19 (febre, dificultat respiratòria o tos) .El 

circuit actual es que ho sol·liciti l’equip de la EAR.  

Un cop feta la primera valoració del cas orientat com a possible, probable o confirmat, si presenta símptomes lleus, la persona romandrà 

a la residència . 

Els casos probables o confirmats  en situació de malaltia crònica avançada (MACA) es garantirà una adequada atenció pal·liativa en el 

mateix centre . 

12.4. Criteris de derivació i tractament a l’hospital 

La derivació a centres hospitalaris d’aguts segueix estrictament criteris clínics descrits a l’ apartat 3.2 de la Guia d’actuació enfront de casos 

d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 a les residències.  

Símptomes respiratoris: Dispnea, hemoptisi, dolor en punta de costat amb un dels signes següents: Saturació O2 ≤ 93 o FR > 30 o 

auscultació anòmala (en persones sense antecedents pulmonars previs). 

Símptomes Gastrointestinals: Vòmits incoercibles, diarrea amb deshidratació amb un dels signes següents: Diarrea o vòmits incoercibles 

(no tolerància a líquids o signes de deshidratació). 

Neurològics: Confusió, letargia o síndrome confusional aguda amb un dels signes següents: Glasgow alterat (en persones amb estat de la 

consciència previ normal). 

Febre: Més de 38 ⁰C de més de 6 h d'evolució que no disminueix amb antitèrmics. 

 

12.5. Personal de la residència amb símptomes compatibles 

El personal de la residència que presenti simptomatologia compatible amb infecció pel COVID-19 en cap cas podrà mantenir la seva 

activitat laboral i haurà d’aïllar-se al seu domicili i seguir les mesures d’higiene i prevenció esmentades. Tant les persones treballadores 
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que presentin símptomes com els treballadors que son contactes d’un cas possible, probable o confirmat, hauran de 

rebre seguiment pel seu servei de prevenció de riscos laborals. 

Per tal d’identificar el més aviat possible els casos simptomàtics que podrien haver passat desapercebuts, es pren la temperatura la inici i 

al final de la jornada laboral. 

S’hauran d’identificar i aïllar adequadament els residents que han estat en contacte estret amb les persones treballadores que son casos 

possibles, probables o confirmats de COVID-19.  

Per descartar possible infecció per Covid 19,  en el cas de que es presentin símptomes compatibles,  tan de usuaris com de 

personal el centre disposa de test ràpids d’antigens per fer la prova. En el cas de donar positiu l’usuari restaria aïllat, i el 

treballador es derivaria a la Mutua de vigilància de la salut per fer seguiment.  

 

12.6. Retorn voluntari a domicili 

12.6.1 Residents asimptomàtics: Segons la instrucció del Departament de Salut i del Departament de Treball, Afers Socials i Família de 

4 d’abril, la persona que viu en un centre residencial que roman estable i sense símptomes associats a la COVID-19, que vulgui tornar de 

forma voluntària al domicili familiar, podrà fer-ho sense necessitat de prova diagnòstica, però amb la indicació de fer aïllament durant 14 

dies al domicili. 

 

12.6.2 Residents simptomàtics: La persona que vivint en un centre residencial realitza ingrés hospitalari aguts o d’atenció intermèdia per 

una causa no relacionada amb una infecció per la COVID-19, i que en el moment de l’alta hospitalària es planteja en comptes del retorn a 

la residència, el poder anar temporalment al domicili, podrà fer-se sense necessitat de prova diagnòstica, però amb la indicació de fer amb 

aïllament durant 14 dies al domicili. 

 

La persona que vivint en un centre residencial realitza ingrés hospitalari aguts o d’atenció intermèdia per una infecció per COVID-19, i que 

en el moment de l’alta hospitalària es planteja en comptes del retorn a la residència pot anar temporalment al domicili, però amb la indicació 

de fer aïllament almenys 14 dies des de l’alta i sempre que el quadre clínic s’hagi resolt o fins l’obtenció d’un resultat PCR negativa.  

 

Arribat el moment des del CSSB i CSB, es valorarà la necessitat de realitzar trasllats de determinades persones als Hotels Salut. 

 

 

12.6.3.-Retorn de visita medica externa o hospitalària  

Segons les autoritats sanitàries qualsevol usuari que surti del centre per causes de força major i mentre duri l’estat d’alarma de la 

pandèmia , quan torni al centre haurà de fer 14 dies d’aïllament sia ha estat més de 24 hores fora del centre .  

Tots aquells residents que tornin de visita medica s’hauran de canviar de roba i a roba s’haurà de rentar a 60 graus. Les jaquetes i abrics 

s’han de deixar a la zona de desinfecció . (WC planta baixa corbera)  
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ANNEXA1  

PROTOCOL  : NETEJA  

DEFINICIÓ 

És recomanable que s’intensifiquin els procediments de neteja i desinfecció habituals que es duen a terme a les residències geriàtriques. 

Aquestes actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements o zones que poden implicar més 

contacte amb les mans.  

La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la 

matèria orgànica de les superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia. Els 

desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els microorganismes.  

 

Neteja: eliminació de la brutícia 

Desinfecció: eliminació de microorganismes patògens 

 

OBJECTIUS 

Obtenir la neteja i desinfecció acurada de totes les instal·lacions i estàncies de la residencia Francesca Roig. 

 

 

A QUI VA DIRIGIT 

Aquest protocol va dirigit a tot el personal de neteja de la residència, i en les franges horàries on no hi ha personal de neteja, va dirigit a tot 

el personal assistencial que pot dur a terme tasques de neteja. 

 

 

RESPONSABLES DEL CENTRE 

Direcció i infermeres del centre 

 

MATERIAL 

Lleixiu pur diluït amb aigua a la concentració 1:50 

 ( per cada 1L d’aigua, 50cc lleixiu) 

 

PROCEDIMENT 

Amb els casos possibles, probables i confirmats de COVID-19: 

Cal netejar i desinfectar, com a mínim dos vegades al dia, les superfícies que es toquen amb més freqüència (tauletes de nit, somiers, 

mobles del dormitori, etc.) i les superfícies del bany i wc. 

Les habitacions han de tenir una ventilació adequada directa al carrer. No hi ha d'haver corrents forçats d'aire provinents de sistemes de 

calor o refrigeració. Es recomana ventilar un mínim de10 minuts, 3 cops al dia. 

Han de disposar d'un bany per a ús exclusiu o, en el seu defecte, s'ha de desinfectar després de cada ús. Quan es faci ús dels inodors, es 

recomana tancar la tapa abans de la descàrrega de l’aigua de la cisterna. 

Totes les Superficies s’han de netejar mitjançant la polvorització de la dilució d’aigua amb lleixiu (1:50) i l’ús d’una baieta. 

Pel que fa al terra, cal utilitzar un carro amb doble cubell, el cubell blau per l’aigua neta amb el detergent/lleixiu i el cubell vermell per 

escorre la fregona ja bruta. 

Els residus cal retirar-los de les habitacions amb sistema de doble bossa. 

 

A la resta d’habitacions i estàncies de la residencia: 

Cal netejar i desinfectar mínim un cop al dia, utilitzant també la polvorització de la dilució d’aigua amb lleixiu (1:50) i l’ús d’una baieta. 
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Pel que fa al terra, també utilitzem un carro amb doble cubell, el cubell blau per l’aigua neta amb el detergent/lleixiu i el 

cubell vermell per escorre la fregona ja bruta. 

 

REGISTRE 

A cada estància hi haurà penjat darrera la porta o al suro corresponent el registre de neteja que hi pertoqui. 

Elaborem els següents registres: 

- Registre a cada habitació residents 

- Registre de neteja office planta 2 

- Registre de neteja sala i passadissos planta 2 

- Registre de neteja office planta 1 

- Registre de neteja wc planta 1 

- Registre de neteja sala menjador i passadissos planta 1 

- Registre de neteja despatx Direcció i sala impressora 

- Registre de neteja Recepció, ascensors i passadís planta baixa 

- Registre de neteja d’infermeria i farmaciola 

- Registre de neteja sala de reunions 

- Registre de neteja sala Corbera 

- Registre de neteja wc1 i wc2 de sala corbera 

- Registre de neteja sala Serradell 

- Registre de neteja wc1 i wc2 sala Serradell 

- Registre de neteja sala visites planta soterrània 

- Registre de neteja menjador treballadors 

- Registre de neteja gimnàs 

- Registre de neteja wc planta soterrània 

- Registre de neteja vestuari homes 

- Registre de neteja vestuari dones 

- Registre de neteja entrada mercaderies i bugaderia 

 

 

 

 

ELABORACIÓ 

Amorós, Elisabet (DUE) 

Rico Martí, Imma(DUE)  
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ANNEXA 2  

PROTOCOL RECOLLIDA DE ROBA BRUTA I DISTRIBUCIÓ ROBA NETA  

Objectiu :  

Garantir la bona neteja de la roba  

Establir nous circuits en el cas de la roba de les persones afectades per el  COVID 19 

Garantir que la roba arribi  ales habitacions dels usuaris de la forma més correcte  

Personal responsable :  

Bugaderia  

Auxiliars mati i auxiliars torn  de tarda  

Procediment  

1.- Recollida de la roba bruta  

Cada habitació disposa de cistella de roba bruta . Aquesta cistella sempre ha de tenir una bossa de color verd per mantenir la cistella 

sempre neta . 

En aquesta cistella es diposita la roba bruta de color , la roba e llit i les tovalloles , i la roba interior , o aquella roba de color molt bruta es 

duu a rentar cada dia .  

El torn de tarda buida a la cistella de cada habitació  en el carro de la roba bruta . 

El dimarts  i dijous  vespre es recull la roba de la 2na planta i els dilluns  i dimecres , i divendres la roba de la primera planta . 

La roba de la zona groga i vermella s’ha de dipositar tota en les bosses de color groc ben tancades i dipositar- les  després en el carro de 

la roba bruta.  

2.- Rentat 

S’ha de classificar  la roba segons sigui de color, blanca o delicada  posar en els programes corresponents. 

La roba de les zones verdes es renta en primer lloc i després es renta la roba de la zona groga i vermella a una temperatura de 60 graus 

o superior.  

Els uniformes del personal s’han de rentar a 60 graus .  

3.-Assecat  

En funció del tipus de roba es pot fer servir l’assecadora , o s’ha d’estendre. 

Un cop rentada la roba no s’ha de prendre cap mesura excepte que no tingui contacte amb a roba bruta.  

4.-Distribució a les habitacions  

La roba esta dipositada en el  carro de la roba amb la indicació de cada habitació . 

 L’auxiliar del torn de tarda que guarda la roba ha de :  

- Revisar que la etiqueta sigui la correcte . Si es troba alguna roba sense marcar o a punt d’esborrar-se ha de baixar a recepció que 

allà ho marcaran.  

- Endreçar la roba als calaixos mantenint el ordre. 

Cada canvi de temporada es revisarà la roba dels usuaris per actualitzar-la a la època de l’any . Si a algun resident li fa falta alguna cosa 

s’avisarà a recepció per demanar ho a la família.  
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ANNEXA 3  

 

PLA DE COMUNICACIÓ  

 

Pla d’acció en atenció, suport i comunicació a persones usuàries del centre i els seus familiars, en context de la crisi del 

COVID-19 

 

1. INTRODUCCIÓ: 

En la situació d’aïllament social derivada de per la pandèmia de COVID-19, és important facilitar la comunicació entre usuaris, les seves 

famílies i l’equip de professionals del centre. 

Donada la restricció de visites presencials, que suposa també un allunyament de les famílies amb l’equip de professionals del centre, cal 

procurar apropar les famílies aprofitant les eines tecnològiques que tenim disponibles  a l’actualitat.  

Aquest apropament té l’objectiu d’evitar que usuaris i família quedin al marge o puguin sentir-se abandonats, ja que la situació 

d’allunyament ja és prou angoixant.  

Cal garantir el flux d’informació  per millorar el benestar emocional tant de usuaris com dels seus familiars i del personal del centre. 

Caldrà garantir que els residents que estiguin en condicions, puguin comunicar-se amb la seva família, així com procurar que tant usuaris 

com familiars referents puguin rebre dels professionals del centre, informació relativa al seu estat de salut o a mesures organitzatives que 

es van prenent al propi centre en aquesta situació de excepcionalitat. 

 

1. COMUNICACIÓ ENTRE RESIDENTS, FAMILIES I PROFESSIONALS. 

 

1.1. COMUNICACIÓ INTERNA:  

 

A. ENTRE PROFESSIONALS: 

Per garantir una bona assistència als usuaris, és necessari que la comunicació entre els diferents professionals que treballem al centre 

sigui dinàmica i efectiva i que la informació disponible sigui a l’abast dels professionals que ho requereixin de forma clara i senzilla.  

Tant informació referent a protocols, dinàmica i organització del centre i de l’atenció als usuaris, com informació personal i de salut de 

cadascunes de les persones a les que atenem. 

La comunicació entre professionals és directa, generalment en persona, però en el seu defecte, es pot realitzar via telefònica o 

telemàticament mitjançant email o per una App de missatgeria.  

Diàriament es realitza una reunió en els canvis de torn, on es traspassa informació important d’un torn a l’altre, per garantir la continuïtat 

de l’assistència. 

Disposem d’un grup de WhatsAPP en la que la que es difon informació només referent a torns de treball o d’altres avisos generalitzats.  

Mitjançant el programa informàtic Gestionderesidencias, es realitzen registres constants de tot el que concerneix als usuaris, tal i com 

marquen els nostres protocols d’actuació i aquesta informació està disponible per a tots els treballadors que n’hagin de fer ús responsable. 

Es tindrà sempre present la preservació de la dignitat de les persones usuàries i es facilitarà només la informació necessària, preservant 

el dret a la intimitat i la privacitat en mesura del possible i sempre mantenint la confidencialitat professional.  

Degut a aquesta situació d’excepcionalitat, rebem visites i valoracions de serveis sanitaris de l’APIC (Atenció Primària i Comunitària), 

que es comuniquen únicament amb el personal sanitari del centre (infermera o metge), pel que serà aquesta la responsable de transmetre 

la informació necessària i imprescindible a la resta de l’equip. 

 

 

B. PROFESSIONALS AMB USUARIS 

Sempre que la persona usuària estigui en condicions cognitives i de salut que li permetin entendre i rebre la informació, l’equip 

professional li ha de comunicar la informació important i necessària que li concerneixi a ell mateix, envers la seva pròpia salut i/o participació 

en la organització i dinàmica del centre, així com de les mesures, protocols i canvis organitzatius que es van prenent envers aquesta 

situació de excepcionalitat. 

La informació ha de ser clara i concisa i efectiva, assegurant que la persona ha entès el contingut del missatge, que s’haurà d’adaptar a 

la seva capacitat de comprensió i retenció. Només es facilitarà la informació necessària, imprescindible. Si és necessari, donades dificultats 

cognitives de la persona, es repetirà la informació en properes ocasions, si així es requereix. 
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1.2.  COMUNICACIÓ EXTERNA: 

Per poder crear dinàmiques necessàries per garantir una comunicació de qualitat, operativa i de respecte mutu entre usuaris, familiars 

i professionals, tenim disponibles diferents mitjans de comunicació externa per posar-nos en contacte amb les famílies: 

- Telèfon fix i mòbil 

- Correu electrònic 

- Aplicacions de missatgeria: WhattsApp 

- Aplicacions de videotrucada: WhattsApp i Google Duo 

El nostre horari d’atenció telefònica és de 11 a 13 hrs i de 16 a 19 hrs. Es poden atendre trucades fora d’aquest horari en situacions 

d’excepcionalitat, però recomanem per la millor gestió i atenció dels professionals del centre, que es limitin a aquest horari en mesura del 

possible.  

Per facilitar la comunicació i evitar la multiplicitat de trucades de diferents familiars, es designarà un familiar de referència, que serà 

la persona encarregada de fer d’enllaç entre l’equip i la resta de la família.  

En cas que un altre familiar, que no sigui el referent, es vulgui comunicar amb un usuari, demanarem que els altres familiars mirin 

d’alternar les trucades en dies diferents. 

Recomanarem que les trucades siguin breus, per facilitar que tots els familiars puguin comunicar-se amb usuaris i professionals, tenint 

present que només disposem d’un dispositiu mòbil, un dispositiu fix sense fil i una tablet. 

 

A. COMUNICACIÓ PROFESSIONALS-FAMÍLIES: 

Habitualment es realitza una trucada per telèfon fix o mòbil o s’envia un email, depenent del tipus de informació a comunicar i la urgència 

que requereixi. També es disposa de Apps de missatgeria, com WhattsApp. 

Es poden fer arribar, via WhattsApp, vídeos o fotografies dels usuaris als seus familiars de referència o bé fotografies, escrits o cartes dels 

familiars als usuaris i viceversa.  

Per garantir aquest servei, caldrà portar un registre de totes les trucades, realitzades i rebudes indicant el dia i la hora, la persona usuària, 

el familiar amb què es comunica i el professional que rep o emet la comunicació. 

Cada setmana que la usuària vagi a la perruqueria es farà una fotografia i s’enviarà via whatsapp al familiar de referencia . 

S’ha distribuït els residents entre els diferents tècnics del centre que realitzen una trucada o entrevista setmanal de comunicació de l’estat 

del resident.  

 

B. COMUNICACIÓ USUARI - FAMÍLIA 

Es pot realitzar per trucada de telèfon, fix o mòbil, o per videotrucada, utilitzant alguna aplicació amb aquesta finalitat. Habitualment es fan 

servir WhattsApp o Google Duo. 

 

2. COMUNICACIÓ DEPENENT DEL TIPUS DE SITUACIÓ 

Depenent de la situació de salut de la persona usuària d’estabilitat o de vulnerabilitat, es determinarà la freqüència de les comunicacions i 

la persona responsable. 

2.1. SITUACIÓ D’ESTABILITAT: 

A. FAMILIA → EQUIP: Les famílies poden trucar en horari de visites, que serà atesa per un professional no sanitari i informarà del 

estat del resident i mirarà de resoldre els dubtes que plantegin les famílies. 

B. EQUIP → FAMÍLIA: S’informarà proactivament de la situació del resident al familiar referent al menys 2 cops en setmana (incloent 

trucades entrants). Si la persona està bé, ho pot fer un professional no sanitari. 

Setmanalment es farà arribar a tots els familiars referents un email informatiu des de la direcció del centre amb informació general 

en relació a canvis organitzatius o de dinàmica del centre, així com si hi ha alguna informació important a transmetre de forma 

excepcional. 

C. FAMÍLIA → PERSONA: es facilitarà la comunicació amb línia telefònica o videotrucada, tant atenent a les trucades entrants com 

realitzant trucades sortints, al menys un cop a la setmana. 

 

2.2..-SITUACIÓ D’INESTABILITAT: 

A. FAMILIA → EQUIP: Les famílies poden trucar en horari de visita, que serà atesa i derivada a un professional sanitari, que informarà 

del estat general i l’evolució clínica i de salut de la persona. 
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B. EQUIP → FAMÍLIA: El personal sanitari informarà de qualsevol incidència i/o empitjorament de l’estat de salut. 

Es farà seguiment diari. Si hi ha visita mèdica, ja sigui dels professionals de l’APIC o del metge del centre, s’informarà al familiar 

referent. En cas de complicacions clíniques, serà el metge prioritàriament qui ho comunicarà a les famílies. En absència de personal 

sanitari al centre, el responsable de la comunicació serà l’equip d’atenció primària corresponent. 

C. FAMÍLIA → PERSONA: es facilitarà la comunicació amb línia telefònica o videotrucada, sempre que l’estat general de la persona 

ho permeti.  

En cas de necessitat de derivació hospitalària, es farà un seguiment del cas i es mantindrà contacte amb la família. 

 

2.2. SITUACIÓ DE DARRERES HORES/DIES: 

A. FAMILIA → EQUIP: En situació de darreres hores/dies en que es prenen mesures pal·liatives, les famílies poden trucar quan ho 

requereixin i la trucada hauria de ser atesa, en mesura del possible, per personal sanitari. 

B. EQUIP → FAMÍLIA: la adopció de mesures pal·liatives i de sedació es comunicarà de forma immediata al familiar responsable 

independentment de l’horari, pel personal sanitari del centre. S’oferirà l’acompanyament de un familiar presencialment, prenent les 

mesures de protecció indicades i els riscos, en cas de COVID-19+. 

En cas que es produeixi èxitus, s’informarà immediatament si la persona familiar no hi està present i se li oferirà la oportunitat de venir a 

acomiadar-se . S’explicarà al familiar referent el procediment a seguir en temes de funerària i tràmits. 

 

 

 

2.3.  NECESSITAT DE REUBICACIÓ EN UN ALTRE CENTRE RESIDENCIAL: 

A. EQUIP → FAMÍLIA: en cas que es requereixi d’un trasllat d’un usuari a un altre centre residencial perquè així ho decideixin els 

equips de l’APIC, s’informarà a la família del trasllat i els motius individuals del trasllat. 

 

 

 

3.  PERSONAL RESPONSABLE COMUNICACIÓ FAMILIES :  

-DIRECCIÓ : Informació setmanal de la situació via email 

-INFERMERIA MATI : informació de la situació diària dels usuaris en estat crític  

-INFERMERIA TARDA: informació  a les famílies de les visites mediques del metge del centre. 

-METGE : informarà  a les famílies del estat del usuari si així ho requereix la seva gravetat. 

-RECEPCIO MATI I TARDA: videotrucades als residents  i atenció de trucades dels familiars. Informació a les famílies dels residents que 

estan bé . Altres informacions relacionades amb  les coses personals dels residents.  

-T.OCUPACIONAL : responsable videotrucades planta 1.  

-PSICOLEG: Informació setmanal als familiars del estat emocional  dels residents. Seguiment als familiars que han perdut les seves familias 

a causa del COVID-19 un cop al mes si s’escau.  

 

 

4. REGISTRE  

Les trucades seran enregistrades en el apartat de trucades del programa.  

Es selecciona nou , com que la trucada la fem nosaltres és la opció sortint i es cerca el usuari i familiar i,  s’anota l’hora de la trucada; sinó 

es cap familiar del llistat s’inclou el nom  en comentaris. 

En comentaris s’anota la persona que ha fet la trucada i si s’escau alguna observació més .  
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Per fer el seguiment de les trucades,  es va a impressió i es cerca registre de trucades i allà sortirà la opció del usuari i les dates que es 

vol cerca el registre de les trucades. Això generarà un full on podrem veure aquesta informació.  

 

 

 

 

 

 

L’Ametlla del Vallès, a divendres 8 de Maig de 2020. 

Revisió divendres 5 de juny 2020 

Revisió octubre 20  
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ANNEXA 4  

PROTOCOL VISITES FAMILIARS  

Es important que les famílies i els usuaris puguin mantenir el contacte directe amb totes les garanties de seguretat . 

Seguint les recomanacions per a visites del CAT Salut  el procediment é sel següent:  

Espais nets  

Disposem de dos  espais per rebre visites . 

- Zona de jardí autoritzada 

- Sala de visites amb accés des de l’exterior. (sala Corbera) 

Materials :  

Declaració responsable 

Guants  

Hidrogel  

Termòmetre de front   

Mascareta  

Convocatòria de visites :   

El centre estableix els horaris de visites  disponibles i truca la familiar responsable per acordar la cita.  

Els horaris establerts són dimarts, dimecres, dijous de 11h a 12,30h i de 16h a 19h  

Procediment  

El visitant abans de entrar a  la zona  de visita (a l’entrada del jardí), es renta les mans i es posa els guants i la mascareta si 

no en port,  ha de signar el document de visita, se  li mira la temperatura .  

Un cop revista questa tot correcte se l’acompanya a la zona de visites i es porta al seu familiar. 

Durant la visita la distancia és de 1 metres i el  resident porta també mascareta. 

Un cop finalitzada la visita al cap de 30 minuts es desinfecta amb hidroalcohol  la zona i es prepara per una nova visita. Si la 

visita és interior es ventila la habitació.  

El tipus de visita que es permès segons al fase són les següents:  

Autoritzat  les visites a familiars de tots els usuaris :  

- 1 dia a la setmana , 30 minuts i sempre la mateixa persona (màxim 2 interior i màxim 3 exterior .  

 

L’Ametlla a 30 octubre 20  
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ANNEXA 5 

PROTOCOL SORTIDES  

SORTIDES A VISITES MÈDIQUES 

En cas de que un resident hagi de sortir a fer una visita mèdica o una prova diagnòstica, o rebre un tractament periòdic a un 

centre sanitari, s’han de seguir les indicacions mencionades a continuació, per tal de garantir la seguretat dels residents.  

Per tant, seguint les recomanacions del CAT Salut, el procediment que es durà a terme és el següent:  

Material: 

- Mascareta 

- Hidrogel 

Sortir al centre i durant la visita: 

- El resident sortirà per a la porta del jardí sempre que sigui possible, de manera autònoma o acompanyat per un treballador 

del centre (ja sigui personal sanitari (excepte si es precisa assistència sanitària) com  familiar no entrarà dins del centre,).  

- El resident ha d’anar i tornar amb mascareta quirúrgica, des de que surt del centre fins que torna, excepte si durant la 

prova o la visita, li donen la indicació de retirar-la.  

- El transport (tant privat com sanitari) i el centre de destinació, han de complir amb totes les mesures pertinents, per 

respectar l’espai de distanciament, l’ús de mascaretes i la higiene de mans. Cal evitar fer el trasllat amb transport públic.  

- S’ha de garantir la higiene de mans, la distància de seguretat en la sala d’espera i mascareta durant la consulta, a part 

de la desinfecció de l’utillatge.  

Retorn al centre: 

- Cal evitar el contacte del resident amb cap altre usuari fins que 

- Desinfectar calçat i/o cadira de rodes o carrutxes, si és el cas, amb lleixiu al 0.1%. 

- Higiene de mans al resident. 

- Retirar la roba que porta i posar-la en una bossa groga, i portar-la a bugaderia per a rentar-la a 60º.  

- Segons la prova, es valorarà si precisa o no dutxa.  

*En el cas de que es tracti d’un resident que precisi de visites periòdiques, seria recomanable que es trobés en una habitació 

individual, o amb algun usuari que presenti condicions similars.  

*Quan l’usuari vagi acompanyat d’un familiar a realitzar la visita mèdica, és necessari que aquest utilitzi la mascareta, higiene 

de mans i distanciament físic.  

 

PROTOCOL A SORTIDES AMB FAMILIARS DE CURTA DURADA 

En cas de que un resident surti amb la família a l’exterior del centre en un espai de temps inferior a 24h, s’han de seguir les 

indicacions mencionades a continuació, per tal de garantir la seguretat dels residents.  

Per tant, seguint les recomanacions del CAT Salut, el procediment que es durà a terme és el següent:  

Material: 

- Declaració responsable 

- Mascareta 

- Hidrogel 

Sortida  del centre: 

- Els residents més autònoms, poden sortir sols sempre hi quan preservin la capacitat per a complir els criteris i les mesures 

establertes ( ús de mascareta i complement de la correcta higiene de mans) 

- Per norma general, cal realitzar les sortides acordades prèviament i prèvia signatura d’un document de declaració 

responsable (Per part del resident o del familiar).  

- Es recomana no agafar el transport públic.  

- Segons el perfil del resident, cal aconsellar per part de la direcció del centre, evitar les sortides a l’exterior.   

- El resident sortirà per a la porta del jardí, de manera autònoma o acompanyat per un treballador del centre (el familiar 

no entrarà dins del centre).  

Retorn al centre: 



Residencia Francesca Roig  
Fundació Antònia Roura  

 

Versió 1 .- 5 juny 2020  
Versió 2.- 3 juliol 2020 
Versió 3.-17 juliol 2020  
Versió 4 –17 agost 2020 
Versió 5 – 30 octubre 2020 
                                                     Montserrat Aguilar Casacuberta  
                                                    Directora  Página 27 
 

- Cal evitar el contacte del resident amb cap altre usuari fins que 

- Desinfectar calçat i/o cadira de rodes o carrutxes, si és el cas, amb lleixiu al 0.1%. 

- Higiene de mans al resident. 

- Retirar la roba que porta i posar-la en una bossa groga, i portar-la a bugaderia per a rentar-la a 60º. 

PROTOCOL A SORTIDES AMB FAMILIARS DE LLARGA DURADA 

En cas de que un resident surti amb la família a l’exterior del centre en un espai de temps superior a 24h (caps de setmana i 

vacances), s’han de seguir les indicacions mencionades a continuació, per tal de garantir la seguretat dels residents.  

Per tant, seguint les recomanacions del CAT Salut, el procediment que es durà a terme és el següent:  

Material: 

- Declaració responsable 

- Mascareta 

- Hidrogel 

Sortida  del centre: 

- Caldrà una autorització per la direcció del centre amb prèvia signatura.  

- Per norma general, cal realitzar les sortides acordades prèviament i prèvia signatura d’un document de declaració 

responsable (Per part del resident o del familiar).  

- Es recomana no agafar el transport públic.  

- El resident sortirà per a la porta del jardí, de manera autònoma o acompanyat per un treballador del centre (el familiar 

no entrarà dins del centre).  

Retorn al centre: 

- Cal evitar el contacte del resident amb cap altre usuari fins que 

- Desinfectar calçat i/o cadira de rodes o carrutxes, si és el cas, amb lleixiu al 0.1%. 

- Higiene de mans al resident. 

- Retirar la roba que porta i posar-la en una bossa groga, i portar-la a bugaderia per a rentar-la a 60º. 

- En el cas que l’estada sigui superior a 3 setmanes, l’usuari haurà de realitzar aïllament preventiu en zona groga durant 

14 dies.  

 

Quan marxen donem full de recomanacions  

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/desconfinament-proteccio-gent-gran.pdf 

 

 

L’Ametlla 3 de juliol 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/desconfinament-proteccio-gent-gran.pdf
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ANNEXA 6  

PROTOCOL D’INGRÉS  

1.- S’informa telefònicament de les condicions d’ingrés i s’envia via email informació sobre el seu  procediment . 

2.-Condicions d’ingrés : PCR negativa de 48h  

3.- Quan es confirma el ingrés es comunica a la referent TASF i ABS la Garriga  

Ingrés :  

Es rep al resident i a la família en la sala preparada per aquest ús previ protocol de neteja de mans i desinfecció de sabates.  

Persones responsables del ingrés : direcció - infermera  

Es recullen les dades i la  documentació (sinó l’han facilitada abans) : 

- Copia DNI  

- Original CIP  

-  Copia numero de compte  

- Recepta electrònica 

- Valoració de dependència  

- Informe mèdic 

- PCR  

- Documents de ultimes voluntats (si en té) 

- Documents de donació de òrgans (si en té)  

- Sentencia d’incapacitació  

Es recull la roba per marcar . 

Es recull la medicació i absorbents que es porti.  

Infermeria recull les dades de valoració inicial .  

Es signa el contracte de la residencia  que conté la declaració responsable sobre el coneixement de la situació del COVID-19 

. 

 Direcció o infermeria acompanyant al nou ingrés a l’habitació individual de la zona taronja  junt amb un familiar seguint les 

mesures de prevenció. 

 La família s’acomiada i s’informa al nou ingrés com funciona l’habitació, els horaris etc. 

Comunicació nou ingrés :  

- Es comunica via email el nou ingrés :  

- Referents TASF, ABS la Garriga, CAP  

Si la plaça és PEV o plaça Publica es comunica a metronord per fer l’alta en web.  

Marcatge de roba  

- Si la roba no esta marcada es marca en el centre i es porta després a l’habitació. 

Període de  aïllament  

El període d’aïllament actual són 14 dies . En aquest espai de temps el tècnic assignat realitzarà el seguiment d’adaptació al 

centre del nou usuari. 
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ANNEXA 7  

PROTOCOL  OCUPACIÓ DEL CENTRE  

Objectiu  

Disposar d’un registre actualitzat de la ocupació del centre de la situació de personal i dels residents front el  COVID-19.  

Registre intern  

Full de distribució dels residents d’habitacions  

Es un registre de les habitacions i al seva ocupació que es modifica cada cop que hi ha un   canvi . Hi ha una copia a recepció 

, a la sala de reunions i a cada planta.  

Registre SALUT  

Infermeria cada dia indica en la aplicació COVIDAPP l’estat dels residents i el personal  

Registre TASF 

Direcció cada cop que hi ha un canvi registra les dades a l’aplicació GIR sobre estat de residents i personal  

Registre personal  

Cada setmana es comunica el nombre de personal del centre i CIP 

 

L’Ametlla 30 octubre 2020  

 

 

  


