
  

 

Adaptació de les mesures d’intensificació del pla sectorial en 

l’àmbit residencial  

La situació epidemiològica a la comunitat comença a millorar i es redueixen significativament les dades 

d’incidència i el risc de rebrot durant les últimes 4 setmanes. També cal tenir en compte que ja hem assolit 

una important cobertura vacunal amb l’administració de la 2ª dosi a persones que viuen a les residències 

de manera generalitzada (més d’un 75%). Des de l’Equip de seguiment de residències es proposa aquesta 

adaptació de les mesures d’intensificació que es van prendre el 14 de gener passat per evitar que el 

coronavirus entrés a l’àmbit residencial, i així limitar la seva incidència, morbiditat i letalitat.  

Aquesta adaptació estarà vigent fins que es publiqui els propers dies el Pla sectorial de gestió de la 

infecció per coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit residencial. 

 

1. Adaptació del cribratge a professionals de residències 

Atès que el percentatge de professionals vacunats amb la 2ª dosi està al voltant del 60%, i que encara no 

disposem d’evidència sobre la transmissibilitat de la infecció entre persones vacunades, es mantindrà el 

cribratge als professionals que treballen en una residència de gent gran o habitatge de persones amb 

discapacitat, independentment que estiguin vacunats o no, però aquest cribratge s’adaptarà a una 

periodicitat quinzenal si l’EPG comarcal o municipal (en municipis de més de 30.000 habitants) és superior 

a 300, o mensual si l’EPG és inferior a 300. 

Es recomana la realització de les proves PCR amb automostra nasal, de forma coordinada amb l’EAP 

de referència, i si es preveu un retard en la comunicació del resultat superior a les 48 hores es pot realitzar 

TAR. 

 

2. Eliminació de cribratge a residents  

Tenint en compte els alts percentatges de vacunació entre les persones residents als centres residencials, 

no es recomanen nous cribratges massius. Es limitaran els tests a aquells casos en què aparegui alguna 

persona amb simptomatologia compatible amb infecció per coronavirus SARS-CoV-2. 

 

3. Manteniment per part de la residència de les mesures de prevenció i protecció  

Cal seguir assegurant que totes les residències tenen designat i apoderat un professional responsable 

higiènicosanitari que és una peça cabdal, actuant com a nexe d’unió entre les delegades de residències, 

Salut Pública, Atenció Primària, Afers Socials i la pròpia residència. Ha de seguir els protocols i fer 

efectives les recomanacions de les autoritats sanitàries per tal de minimitzar el risc de contagi i 

disseminació de la malaltia. Cada territori definirà una coordinació periòdica entre aquests professionals i 

els referents del mateix territori.  

Caldrà mantenir les mesures del control i seguiment d’acord amb el document de Gestió de la infecció 

pel coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit residencial, fins que no es produeixi l’adaptació d’aquest 

document sectorial les properes setmanes: 

a. Mantenir la sectorització dels espais. 

b. Mantenir les unitats de convivència estables.  
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c. Continuar reforçant la formació dels professionals. 

d. Seguir garantint la seguretat del circuit de bugaderia. 

e. Seguir garantint la seguretat del circuit de residus. 

f. Seguir garantint la seguretat del circuit de cuina.  

g. Supervisar que les mesures de seguretat (ús de mascareta i manteniment de distància), 

higiene i ventilació es respectin a totes les instal·lacions de la residència, especialment a les 

àrees de descans dels professionals.  

 

4. Activació de l’Equip d’Intervenció Ràpida territorial  

Segueix activa la resposta ràpida als brots en l’àmbit residencial, per cada sector sanitari, desplegant 

l’Equip de Intervenció Ràpida (EIR), que té l’encàrrec d’actuar de forma urgent, en coordinació amb la 

Direcció del centre. També serà l’encarregat d’establir un sistema de gestió de fluxos per si cal derivacions 

o bé un reforç a l’AP o des del centre d’atenció intermèdia de referència.  

Recordem que aquest EIR esta compost per:  

- Delegat/da territorial o director/a de sector del Servei Català de la Salut o amb qui delegui  

- Representant de Salut Pública  

- Representant de l’Atenció Primària  

- Representant d’Afers Socials  

- Delegat de residències al territori  

- Professionals higiènicosanitaris  

 

5. Adaptació de les relacions amb les famílies  

Cal recordar que les visites de familiars, amics, cuidadors i altres persones són un element clau per al 

benestar emocional dels residents. Per aquest motiu és obligat que les residències verdes i taronges 

segueixin facilitant un mínim d’una visita setmanal; a més, han de garantir fer-les en horaris compatibles 

amb els horaris dels familiars i, per tant, les visites familiars en caps de setmana, si així és necessari.  

Cal destacar que les visites se seguiran realitzant mantenint les mesures de neteja de mans, distància 

física, ventilació i mascareta, tal com s’indica al document sectorial.  

D’altra banda, les residències vermelles hauran de facilitar eines telemàtiques per comunicar-se i/o 

proporcionar informació a la família de forma àgil.  

Atesa la situació actual de la transmissió comunitària del virus, els centres residencials deixaran de 

realitzar i registrar cribratges amb test tipus TAR, a aquelles persones que visiten residents.  

 

6. Sortides  

Tenint en compte la reducció de la transmissió comunitària del virus que s’ha produït les últimes setmanes, 

quedaran restablertes les sortides curtes (de un o dos dies) dels residents, tal com s’indica en el document 

sectorial. 

Els passeigs per l’exterior del centre residencial, acompanyats d’amics o familiars, també tornen a estan 

permesos sempre que el resident surti complint amb les mesures habituals de protecció (rentat de mans 

i mascareta quirúrgica). 

En tornar a la residència, cal que el resident eviti el contacte amb cap altre usuari fins que no es duguin a 

terme les mesures que es descriuen a continuació:  

 



  

• Desinfectar el calçat i/o cadira de rodes/carrutxes, si és el cas (amb lleixiu al 0,1%).  

• Fer la higiene de mans del resident.  

• Canviar-se de roba, que s’ha de dur a rentar a 60 ⁰C.  

 

Per a la recollida del resident, i per a la tornada, s’evitarà l’entrada del familiar al centre i s’utilitzaran els 

espais destinats a visites per fer la recepció. 

Totes aquestes mesures entraran en vigor a partir del proper dia 13 de febrer; per a la resta d’actuacions 

enfront la infecció per coronavirus SARS-CoV-2, segueix sent vigent el Pla sectorial de gestió de la 

infecció per coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit residencial. 

 

Grup de treball de residències del Departament de Salut 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/gestio-infeccio-coronavirus-ambit-residencial.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/gestio-infeccio-coronavirus-ambit-residencial.pdf

