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Informe sobre els aspectes de salut pública del pla de contingència front a la COVID 19 
 DADES DEL CENTRE 

Codi RESES: S01268 Adreça electrònica: 
aguilarmontse@fundacioantoniaroura.com  Nom del Centre: Residència Francesca Roig  Telèfon de contacte: 938432984 

Adreça: Camí Sant Nicolau, 6  Tipus residència : ☒ Gent gran 
 ☐ Discapacitats 
 ☐ Salut mental 

Municipi: L’Ametlla del Vallès Tipus Centre : ☒ A ☐ B ☐ C 
Nombre de places (màxima capacitat) 57 Nombre de places ocupades: 42 
Titular  del centre: Fundació Antònia Roura 
Nom empresa que  gestiona el centre: Fundació Antònia Roura   CIF: G08889347 
Data o versió del pla : versió 3, del 17 de juliol de 2020 

 VALORACIÓ SOBRE ELS ASPECTES QUE CONSTEN EN EL QUESTIONARI ANNEX 
Data: 20/07/2020 Tipus de revisió:  ☒ documental  
Valoració:  ☒ favorable ☐ favorable amb condicions   ☐ desfavorable  
Nom i cognoms de la persona que revisa el pla i emet l’informe:  M. C. Navia-Osorio Pascual  

  Conclusions sobre els aspectes valorats en l’annex a l’informe  He revisat el Pla de Contingència que va ser enviat el 17 de juliol de 2020 i he respòs al qüestionari adjunt.  No he observat cap aspecte a destacar.                          
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QUESTIONARI ANNEX A L’INFORME SOBRE LA VALORACIÓ DOCUMENTAL DELS ASPECTES DE SALUT PÚBLICA DELS PLANS DE CONTINGÈNCIA1 DELS CENTRES RESIDENCIALS     Punt 2-Coordinació amb salut  

 Sí No 
Consta en el pla quina és la persona referent de salut pública ? ☒ ☐  Punt 4-Perfil dels residents  
Està previst en el pla que cal classificar els residents, en relació amb la COVID 19 en tres grups segons els criteris següents? Sí No 
Residents sense símptomes i sense contacte estret amb un cas sospitós o confirmat de COVID-19 ( verds) ☒ ☐ 
Residents sense símptomes, però amb contacte estret amb un cas sospitós o confirmat de COVID-19 (grocs o taronges2) ☒ ☐ 
Residents amb símptomes compatibles amb la COVID-19, pendents de prova diagnòstica (RTPCR) ( grocs) ☒ ☐ 
Residents confirmats de COVID (vermells) ☒ ☐ 
Nous ingressos o reingressos ( taronges o verds segons el cas) ☒ ☐  

 Sí No 
Hi consta que cal fer actualitzacions setmanals de les classificacions? ☒ ☐  Observacions en relació amb el perfil dels residents: Feu clic o toqueu aquí per escriure text.   Punt 5-Equip de Professionals del centre ( punt a títol informatiu, no es valora en l’informe)  Nombre de persones per categoria professional  

Plantilla del propi centre   Empreses externes 
Gerocultors/es 16  DEPENDENTIA i SACOM 
Personal mèdic  1  
Personal d’infermeria 3  
De neteja/bugaderia 4  
De cuina 3  
Altres 5   

 Sí No 
Hi ha una persona que exerceixi les funcions de responsable higienicosanitari? ☒ ☐ 

   

                                                           
1 Segueix l’ordre del document : Guia per a l’elaboració de plans de contingència de centres residencials per fer front a la COVID-19 
2 Grocs i taronges s’utilitzen indistintament en alguns documents. D’ara en endavant parlarem sempre de grocs 



 
3  

 

 
Si l’anterior pregunta és que sí, quines funcions té encarregades dins el centre: 
☐ Coordinació amb serveis de salut  ☒Sectorització ☒Condicions higièniques de residents i professionals 
☒ Formació  ☒ Altres  

  Observacions sobre el personal: Feu clic o toqueu aquí per escriure text.   Punt 6-Formació i capacitació dels professionals que treballen en l’àmbit residencial   
Respondre si el centre té un pla de formació que inclogui les següents àrees Sí No 
Conceptes generals sobre la COVID 19 i la seva transmissió ☒ ☐ 
Mesures preventives higièniques generals ☒ ☐ 
Sectorització: diferenciació dels residents en cohorts segons sigui el risc d’infecció de la COVID 19, d’acord amb els criteris establerts pel Departament de Salut ☒ ☐ 
Ús i retirada d’equips de protecció individual en funció de l’activitat i la zona (neta/bruta) ☒ ☐ 
Concepte i operativitat de les zones netes i brutes i dels circuïts que se’n deriven ☒ ☐ 
Maneig de residus procedent de zona contaminada ☒ ☐ 
Maneig de roba procedent de zona contaminada ☒ ☐ 
Maneig de vaixella i estris procedent de zona contaminada ☒ ☐ 
Neteja i desinfecció ☒ ☐  
Respondre si el pla inclou una sistematització de la supervisió de Sí No 
Ús dels EPIs ☒ ☐ 
Sectorització ☒ ☐ 
Mesures higièniques ☒ ☐  Observacions sobre la formació Feu clic o toqueu aquí per escriure text.   Punt 7-Descripció de la infraestructura i categorització dels espais segons categoria de risc   Estructura ( punt a títol informatiu, no es valora en  l’informe)  
Metres quadrats (m2) 1.600 
Té jardí, pati o terrat? si 
Nombre de plantes ( inclou els soterranis i semisoterranis) 4 
Nombre habitacions individuals amb bany propi 10 
Nombre habitacions individuals sense bany propi 0 
Nombre d’habitacions dobles 22 
Nombre d’habitacions de més de dues persones 0 
Nombre de banys compartits 2 
Nombre ascensors 2 
Nombre escales internes 1 
Nombre escales externes 0 
Nombre de vestidors de personal 2 
Nombre de menjadors 2 
Nombre de sales descans per al personal 1 
Altres: especificar        
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Si disposa de sistema de climatització o ventilació del centre especificar de quin tipus és: Ventilació natural per finestres i climatitzador als menjadors i a la recepció    Observacions sobre l’estructura de l’edifici  Feu clic o toqueu aquí per escriure text.    Sectorització i categorització dels espais  Habitacions per aïllament de casos sospitosos 
Nombre d’habitacions , buides, reservades per si hi ha un cas de COVID ( punt 9 de la Guia) 10 
Especificar com són aquestes habitacions reservades ( individuals, dobles, amb bany individual, exclusiu...): 4 habitacions dobles i 2 individuals, totes amb bany propi a la primera planta    
Possibilitat de sectoritzar les 3 cohorts Sí No 
L’estructura del centre permet fer una clara separació de les cohorts ( actualment en verds, vermells i grocs)? ☒ ☐ 
Si la resposta a l’anterior pregunta és que sí, el pla contempla quants residents vermells i grocs, com a màxim pot aïllar sense comprometre la resta de residents? ☒ ☐ 
Estan previstes i són correctes les accions alternatives quan l’estructura del centre no permet fer una separació clara de les 3 cohorts? ☒ ☐ 

  
Respondre si el pla descriu Sí No 
La classificació de  tots els espais en verds, grocs o vermells i la seva equivalència en zona neta o zona bruta ☒ ☐ 
Per a cada zona, el tipus de resident que hi pot transitar o estar-s’hi ☒ ☐ 
Quin tipus d’EPI s’han d’utilitzar en funció de la zona i l’activitat que es faci ( treballador i residents, si escau) ☒ ☐ 
Com s’han de senyalitzar les diferents zones  ☒ ☐ 
Les mesures higièniques que cal adoptar en cada zona ( treballadors i residents) ☒ ☐ 
Les anomenades zones o llocs de transferència, que és on es fa el pas de zona neta a bruta i viceversa  ☒ ☐ 
La neteja i desinfecció de cada zona i la seva periodicitat ( pot estar inclòs en el pla de N+D) ☒ ☐ 
Les zones netes destinades específicament a  visites ☒ ☐  

Plànols Sí No 
Especificar si hi ha plànols de totes les plantes ☒ ☐ 
Si consten sobre els plànols les zones grogues, verdes i vermelles de totes les dependències i els llocs de transferència de zona neta a bruta i viceversa ☒ ☐ 
Si hi consten les zones netes destinades específicament a visites ☒ ☐ 
Si està identificada la cuina/office ☒ ☐ 
Si està identificada la bugaderia ☒ ☐ 
Si estan identificats els vestidors del personal ☒ ☐ 
Si estan identificades les zones de descans del personal ☒ ☐ 
Si estan identificades les àrees comunes dels residents ( menjadors, sales TV....) ☒ ☐ 
Si estan identificats els ascensors ☒ ☐ 
Si estan identificades les escales ( internes i externes) ☒ ☐ 
Si estan identificats els punts de dispensació de gel hidroalcohòlic/rentat de mans ☒ ☐ 
Si està identificada la farmàcia ( lloc on es preparen les dosis dels medicaments) ☒ ☐ 
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 Observacions sobre la categorització dels espais Feu clic o toqueu aquí per escriure text.    Punt 8-Circuïts i anàlisi logística  
Pla de neteja i desinfecció Sí No 
Cobertura de nits, cap de setmana i festius ☒ ☐ 
Té identificats els punts crítics on cal fer neteges i desinfeccions més sovint (botonera ascensors, passamans, caminadors, .....) ☒ ☐ 
Contempla les especificitats de les zones netes i brutes ☒ ☐ 
Contempla les especificitats dels llocs o zones on es produeixen creuaments, si fa el cas ☒ ☐ 
Neteja en situacions de trasllat d’habitacions de residents ☒ ☐ 
Neteja en situacions d’èxitus ☒ ☐ 
Neteja d’espais per a visites de familiars ☒ ☐ 
Productes utilitzats i dosi emprada ☒ ☐ 
Productes estiguin autoritzats com a viricides pel Ministeri de Sanitat ☒ ☐ 
Fitxa tècnica dels productes ☒ ☐  Observacions sobre el pla de neteja i desinfecció Feu clic o toqueu aquí per escriure text.  
Anàlisis i disseny de circuïts: valorar si són correctes els circuïts següents Sí No 
Circuit de lliurament  de subministraments des del carrer. ☒ ☐ 
Circuït del personal, d’acord amb l’activitat que han der fer: ha d’incloure el circuit des de l’entrada al centre, vestidors, accés a lloc/planta de treball, descans i tornada a casa, a més de les mesures higièniques i ús d’EPI en cada moment i si cal una neteja i desinfecció ☒ ☐ 
Circuït del menjar: ha d’incloure l’entrada a l’edifici, cuinat i emplatat, accés a menjador i/o planta, retorn de vaixella i residus, rentat d’estris segons zona de procedència, EPIs que ha d’utilitzar i mesures higièniques i de neteja i desinfecció específiques (rentaplats, carrets) que cal dur a terme ☒ ☐ 
Circuït de bugaderia (roba): ha d’incloure per on i com es puja la roba neta a planta, menjadors..., per on i com es baixa fins la bugaderia, com es renta i quines mesures d’EPIs, higièniques i de neteja i desinfecció concretes cal dur a terme ( temperatura rentat roba, desinfecció carcassa rentadora...) ☒ ☐ 
Circuït de residus: ha d’incloure el trànsit des del punt on es genera el residu fins la seva disposició com a rebuig.Com es recullen , com es transporten, EPIs que cal utilitzar, mesures de neteja i desinfecció específiques ( ruixat exterior amb lleixiu 0,1 %, per exemple) i mesures higièniques del personal i dels estris que s’utilitzen ( galledes amb pedals, carrets...) (punt 9 de la Guia) 

☒ ☐ 
Circuït de medicació: ha d’incloure des de la sortida de la medicació de l’espai de farmàcia fins a l’habitació del resident, com es transporten, EPIs que cal utilitzar, mesures de neteja i desinfecció específiques... (punt 9 de la Guia) ☒ ☐ 
Circuït d’èxitus: ha d’incloure el trànsit del cadàver fins a la sortida del centre, la gestió dels objectes personals i les N+D complementàries ☒ ☐ 

  Observacions sobre l’anàlisi dels circuïts Feu clic o toqueu aquí per escriure text.   
Senyalització Sí No 
Està prevista la disponibilitat i distribució de cartells informatius i de punts de dispensació de solució hidroalcohòlica accessibles al personal, als residents i familiars ☒ ☐ 
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Observacions de senyalització: Feu clic o toqueu aquí per escriure text.   Punt 9-Procés Assistencial  
Monitorització Sí No 
Està previst fer vigilància/monitorització diària sobre els símptomes i signes d’alerta en els residents?  ☒ ☐ 
En el pla de contingència s’especifica què cal fer si es detecta que un resident presenta símptomes compatibles amb COVID 19, o pot haver estat en contacte estret amb una persona malalta de COVID 19? ☒ ☐ 
Està previst fer vigilància/monitorització diària sobre els símptomes i signes d’alerta en els treballadors?  ☒ ☐ 
En el pla de contingència s’especifica què cal fer si es detecta que un treballador presenta símptomes compatibles amb COVID 19 o pot haver estat en contacte estret amb una persona malalta de COVID 19? ☒ ☐ 

 
Si hi ha casos de COVID 19 Sí No 
El pla preveu en quines circumstàncies el centre s’ha de coordinar amb salut pública, com ho ha de fer i amb quina persona s’ha de posar en contacte?  ☒ ☐ 

 
Si els residents han de sortir del centre per qualsevol motiu justificat Sí No 
Hi ha un protocol que especifiqui quines són les mesures de protecció que cal prendre en aquesta casos? ☒ ☐ 
Si la resposta a l’anterior pregunta és sí: les mesures previstes estan d’acord amb les recomanacions del Departament de Salut?  ☒ ☐ 

 
Nous ingressos o i reingressos de residents des de domicili, centres hospitalaris, sociosanitaris o altres Sí No 
Hi ha un protocol que especifiqui com s’han de fer els nous ingressos o reingressos? ☒ ☐ 
Si la resposta a l’anterior pregunta és sí: les mesures previstes estan d’acord amb les recomanacions del Departament de Salut?  ☒ ☐ 

 Observacions sobre l’apartat del procés assistencial Feu clic o toqueu aquí per escriure text.   Altres qüestions no incloses en la Guia   
Normes internes: Existeixen normes internes encaminades a Sí No 
Guardar la distància de seguretat entre els residents en les zones comunes   ☒ ☐ 
Ús de mascareta quirúrgica dels residents quan no es pugui garantir la distància de seguretat   ☒ ☐ 
Higiene de mans freqüent   ☒ ☐ 
Ús individual dels estris de neteja personal  ☒ ☐ 
Ús de papereres amb bossa i accionament a pedal en habitacions, zones de transferència, vestidors...per a recollir mascaretes, mocadors de paper, guants...qualsevol element rebutjable que s’hagi de gestionar com a rebuig ☒ ☐ 
Assegurar la ventilació d’habitacions i zones comunes almenys dos cops al dia ☒ ☐ 
Desinfecció de calçat , rodes cadira de rodes o caminadors a l’entrada de l’edifici ☒ ☐   Observacions sobre les normes internes: Feu clic o toqueu aquí per escriure text. 
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