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- Contacte amb les secrecions respiratòries de 

malalts o portadors del virus al entrar en contacte 

amb el nas, ulls o boca de la persona sana.

- Contacte indirecte: superfícies, objectes 

contaminats,...

- Inhalació de microgotes respiratòries

Qué és la COVID-19?



Mesures de prevenció: Portes d’entrada de la COVID 19 a 

residències

▪ Entrada a partir d’un treballador/a malalt/a o asimptomàtic

▪ Prevenció a partir de mascaretes, rentat de mans i distància

▪ Mantenir-ho entre els professionals

▪ Altres: presa de temperatura abans de la feina, quedar-se a casa si 

sospitosa,...

▪ Entrada a partir d’un resident infectat, trasllats d’altres centres o 

tornades de l’hospital

▪ Prevenció a partir de les restriccions de permisos,,...

▪ Ingrés a habilitació zones d’aïllament preventiu (zona groga)

▪ Aplicació de mesures higiènic-sanitàries

▪ Entrada a partir de la visita de familiars/amics,... dels residents

▪ Prevenció per l’adaptació d’espais per a visites, restricció,...

▪ Entrada a partir de productes de l'exterior

▪ Desinfecció del material i productes provinents de l’exterior



Mesures de control: Consideracions generals en casos 

de COVID-19 en centres residencials

▪ Que fem davant d'un cas?

▪ Actuació sempre sota sospita

▪ Aïllament immediat de la persona que 

presenti símptomes suggestius (o cas 

confirmat).

▪ Restar a l'habitació: ventilada i amb 

bany propi.

▪ Restringir les sortides a zones comunes

▪ Mantenir porta sempre tancada

▪ Utensilis de neteja sempre exclusius.

▪ Valoració sanitària:

▪ Orientació diagnòstica i proves (PCR)

▪ Identificació i aïllament dels contactes



Símptomes d'alerta

✓ Qui ha de participar en la detecció de símptomes d'alerta? Tot el personal del centre.

✓ Què fer si es detecta alguna persona amb símptomes d'alerta?

. Personal no assistencial: avisar a una persona referent.

. Personal auxiliar: seguir les recomanacions. Document: Signes i símptomes d'alarma COVID-19. Personal 

referent: seguir el Procediment d'actuació davant una persona amb infecció per COVID-19-Residències.





https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Limpieza_y_Desinfeccion

_mascarillas_higienicas_reutilizables_pdf.pdf)

Mascaretes adequades



• És la mesura principal

• Treure anells, rellotges, etc.

• Fregar tota la superfície de la mà de forma vigorosa i 

mecànica

• Abans i després del contacte amb residents i equips o 

superfícies 

que puguin estar contaminats

• Abans de posar EPI i després de retirar-lo

• Canviar guants entre residents

• Parts sense rentar → focus de contaminació

Higiene de mans





Aïllament i sectorització dels centres

Què és la sectorització?

Aplicació d'aquelles mesures de delimitació i reubicació de les persones

residents que permeten prevenir la transmissibilitat de la COVID-19 als

centres.

Com es fa la sectorització?

Cal definir dues zones clares i diferenciades on es reubicaran les següents

persones residents:

1. Zona COVID-19 (zona bruta):

• Persones residents confirmades COVID-19 positiva.

• Persones residents amb símptomes de COVID-19: tos, febre, 

sensació d’ofec, diarrea, vòmits, pèrdua de l’olfacte i del gust.

2. Zona no COVID-19 (zona neta): Persones residents sense símptomes

de COVID-19.

El text i les imatges d’aquest capítol de Sectorització estan basats en el document Procediments per a la sectorització del 
Departament de Salut. https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/4886



SECTORITZACIÓ

La delimitació de zones pot fer-se segons com sigui el centre

En diferents edificis En diferents plantes En diferents ales d’un 
mateix edifici

Es recomana tenir un espai per les persones residents més vulnerables com les que

estan afectats de demències avançades i persones en situació de final de vida.

Aquestes persones es reubicaran en zona bruta o zona neta segons siguin COVID-19

Si és possible s’han de reservar ascensors, passadissos, àrees comunes i 

habitacions COVID-19 positiva o negativa completament diferenciades.



https://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/informacio-sobre-la-covid-19/ciutadans/formacio-sobre-la-covid-
19/videos-tutorials-i-material-de-suport-/



NETEJA I DESINFECCIÓ

Idees clau

Intensificar els procediments de neteja i desinfecció habituals

Incidir en elements i zones de més contacte amb les mans.

Si persones amb sospita o presència de SARS-CoV-2, cal reforçar la desinfecció en 

aquests elements i zones.

Pautes generals

1. Els desinfectants destrueixen o inactiven els microorganismes, però per tal que 

siguin efectius, sempre netejar abans la brutícia i la matèria orgànica.

2. Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius habituals.

3. Cal que els elements i utensilis usats per a fer aquestes actuacions (baietes, 

fregones) es netegin i desinfectin periòdicament.

4. Cal assegurar una bona ventilació de totes les dependències.

Font: Neteja i desinfecció en residències geriàtriques.
Departament de Salut. https://bit.ly/desinfeccio-residencies



Gestió de residus de COVID-19

Residus COVID-19 Material tallant i punxant

Doble bossa resistent de 

plàstic de tipus domèstic 

tancada amb cinta aïllant o 

brida

Contenidor de gran volum e 

residus urbans (contenidor 

gris) o caixes de cartró

El personal encarregat trasllada 

els contenidors especials a un 

punt específic per la seva 

retirada per part d’un gestor 

autoritzat



Mesures de control de brots a residències

▪ Actuació sota sospita. Brot =1 sol cas

▪ Higiene de mans, distància i mascareta

▪ EPIs

▪ Aïllament i sectorització

▪ Física

▪ Funcional

▪ Circuïts

▪ Neteja i desinfecció

▪ Gestió de residus

▪ Coordinació entre els diferents actors

▪ Residència → Atenció Primària → Salut Pública

▪ CSB/ Oficina Residències

▪ Servei de prevenció de riscos laborals (formació, PCRs,...)

▪ Responsable Higiènic Sanitari



Funcions del RHS a les residències

1.- Coneixement de tota la normativa vigent publicada per 
Catsalut, Salut Pública...

2.- Responsable del Pla de Formació específic COVID

3.- Revisió de protocols, procediments i registres en es veuen
afectats pel COVID

4.- Resolució de dubtes sobre la gestió del COVID entre els
equips professionals

5.- Interlocució amb les autoritats sanitàries sobre la situació
permanent del centre.
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