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L'equip de 
professionals agraeix 
la vostra atenció!



Persones difuntes
El nostre respecte i 

condol per totes 
les persones de la 
nostra casa que 
ens han deixat, 
durant aquesta 

Pandemia
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LA COVID-19 ARRIBA A CATALUNYA I A LES 
RESIDÈNCIES...

Què en pensem les persones professionals?

• Hem de protegir les persones de residència i habitatges...

• "Que no entri el virus"
No et toquis la cara,...Rentat les mans... Uniforme un altre cop...

Posa't la mascareta .."m'ofego..." "Sobre el nas si us plau"

• Hem d'avisar a les famílies que ja no poden entrar

"Seran només 15 dies d'estat d'Alarma"
• Tancarem portes....

• Es suspenen Àpats en Companya presencials

• La situació a nivell nacional es complica i hem de sectoritzar els espais

"Però si estem bé..."
"Això del virus és una tonteria"

"Jo vull sortir" 
"M'esteu matant"

"Per què aneu així vestits?"
"Nenaaa...es que aneu totes iguals i ja no sé qui sou"

"Em llençaré per la finestra"
"Tinc familia? I per què no estic amb ella"?

Eufòria
Incertesa
Tot anirà

bé



LA COVID-19 ARRIBA A CATALUNYA I A LES RESIDÈNCIES...

La nostra organització:
• Reunions amb gerència i equip, Ajuntament de BCN, Informació a families i persones usuàries

Pla de contingència: 
• Contractació de personal 
Plec Pla de Contingència

19 gerocultores 24 gerocultores. Torns de 7,5h durant 7 dies i descans de 7 dies Grup A/B
4 netejadores 5 netejadores
• Altres canvis: Contractació persona de seguretat a Recepció
• Sectorització d'espais (Gerocultores romanen a les plantes, comunicació amb Walkie- Talkies)
• Formació PRL Covid-19
• Previsió estoc EPIS
• Implantació de procediments de control i prevenció
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PERSONES CONFINADES
• Aïllaments per simptomatologia o per contacte amb persones 

treballadores amb símptomes i confinades
• No estem segurs si es Covid, no tenim tests
• Observem canvis a les persones, degut al confinament: 

⚬ Pèrdua de gana
⚬ Desorientació 
⚬ Agitació 
⚬ Infecció d'orina 
⚬ Insomni 
⚬ Ideació autolitica 
⚬ Humor depressiu
⚬ Caigudes 
⚬ Augment de baranes de protecció al llit

• Accent Social compra 5 tests PCR
• Mutuam de vegades no respon a trucades, no fem 

derivacions hospitalàries. Els Ears no visiten el centre,

• Estem sols a nivell sanitari?
• Sistema sanitari col·lapsat

SOLEDAT
ANGOIXA

LES  PERSONES 
NO ESTAN BÉ

NO ENS PODEM 
CONTAGIAR



SITUACIÓ VISCUDA
• Trucada Directora del CAP de Sants
⚬ Realització de tests ràpids de detecció

d'anticossos - Negatiu

• Es realitzen PCR a (2 controls): 50 persones usuàries de residencia, 34  persones

habitatges i 60 treballadores

• Persones de residència positives: 7+3
• Persones Habitatges positives:1
• Persones treballadores Positives: 12

• Contractacions per borsa de treball Accent Social
• Comunicació diària amb Accent Social, Ajuntament de 

BCN, CAP de Sants, CSS
• Comunicació amb les famíliesTe
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ESTEM 
ACOMPANYADES

ANGOIXA
CERTESA

PROTECC IÓ
DES INFECC IÓ
COMUNICAC IÓ



SITUACIÓ VISCUDA
• Trasllat a hospitals 2
• Trasllats a Centres Covid-19: 3
• Aïllaments a la Residència: 4
• Aïllaments als Habitatges tutelats:1
• Recuperació de persones amb covid-19: 7
• Exitus per covis-19:2

PROCEDIMENTS
• Canvis d'habitacions 45
• Desinfeccions habitacions, zones comunes i superfìcies: Reforç 
• Anàlisi laboratori Biotecnal superficies per verificar desinfecció

Desinfecció per Bombers tot l'Equipament: 1
Desinfecció per 'Ndavant residencia i espais comuns: 1
Desinfecció per la Generalitat a residencia: 1
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ESTEM 
CANSATS
INSOMI

ANSIETAT



ACTIVITATS REALITZADES
• Videotrucades amb familiars i persones de referència
• Sessions de rehabilitació individuals i grupals
• Prevenció de caigudes
• Significatives (punt, diari, etc)
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CANVIS ESTRUCTURALS
• Pèrdua de la sala fisioterapia per disposar sala per Èxitus
• Pèrdua sala de visites - vestuari
• Porta d'emergència es la porta d'entrada de visites

externes
• 2 menjadors i àpats per torns
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DIFICULTATS
• Temps d'espera tests  - incertesa i por
• Espai compartit entre residència i apartaments 

(ascensors, porta d'entrada, escales)
• Resistències per part de les persones amb el 

confinament
• Pèrdua de la figura de gerocultora referent
• Uniformes
• Ansietat 
• Por a ser vectors de contagi i posar en risc la salut de les 

persones
• No poder sortir al barri
• Estar "exclosos" de la vida de la comunitat



QUÈ HEM ACONSEGUIT?
• Acompanyament digne al final de la vida 
• Equip cohesionat
• Recuperació de les persones amb Covid-19
• Atenció individualitzada i activitats significatives
• Resposta a les incidències qüotidianes 
• Millor control de les dietes
• Integració de l'equip d'atenció primària del CAP de Sants
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Reptes de futur

• QUINA ATENCIÓ SANITÀRIA TINDREM? (CIRCUIT I 
PAPER CAP) QUI ENS RESPONDRÀ?

• REFORÇ DELS EQUIPS DELS CAPS
• GARANTIA QUE HI HAURÀ PCR
• DERIVACIONS HOSPITALÀRIES
• DISPOSAR PADES - FINAL DE VIDA DIGNE
• REFORÇ DE PERSONAL - SOM PROFESSIONALS 

ESSENCIALS
• PLA DE CONTINGÈNCIA AMB BORSA DE LA 

GENERALITAT PER CONTRACTAR PERSONAL?

Curt Termini



Reptes de futur

• MODEL DE CURES DE LLARGA DURADA EN ELS 
CENTRES RESIDENCIALS 

• FINANÇAMENT 
• REVISIÓ DE RÀTIOS I PERFILS
• MODIFICACIONS CONVENIS LABORALS (PERSONAL 

SANITARI I SOCIAL )

Mitg Termini



Reptes de Futur

• DIFERENTS VENTALLS DE MODELS DE RESIDÈNCIES QUE 
RESPONGUIN A LA DIVERSITAT DE LA POBLACIÓ DE LES 
PERSONES GRANS 

• SOM LES LLARS - ATENCIÓ I CURES DE LLARGA DURADA
• DRET DE LES PERSONES GRANS A VIURE COM VOLEN
• ESCOLLIR EL CENTRE A ON I QUAN VOLEN INCORPORAR -SE 
• SOM SERVEIS SOCIALS, SOM AICP - PRIMER ESTÀ LA PERSONA.
• DEBAT ÈTIC CAP ON HEM D'ANAR- PROTOCOLS O VOLUNTAT DE 

LA PERSONA?
• SALUT ENS HA D'ACOMPANYAR EN AQUEST VIATGE 

D'APODEREMENT A LA PERSONA 

Llarg Termini



TORNAREM A SER JOSEP MIRACLE LLIURE

L'EQUIP DE PROFESSIONALS


