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CENTRES DE DIA (CD) DE GENT GRAN INTEGRATS EN RESIDENCIES1.  
MESURES I BONES PRÀCTIQUES PER LA SEVA ACTIVITAT 
 
Mesura organitzativa 
El Centre de dia elabora el seu Pla de contingència Covid que lliurarà abans del dia 10 de 
novembre d’enguany a l’Oficina de Residències de Barcelona:  
oficinaresidenciesbcn@catsalut.cat 
 
L’Oficina i Salut Pública l’aprovaran o l’esmenaran per adequar-lo a la norma vigent i 
respondran no més tard d’una quinzena comptada a partir de la seva recepció. 
 
Mesures estructurals i funcionals 
- Tenir espais completament independents entre CD i Residències 

- Pel que fa al transport cal seguir els protocols vigents 

Fer-los independents si no ho son. Tancar les vies de comunicació entre els dos espais 

- Garantir grups estables d’usuaris, assimilant-lo a una unitat de convivència similar a les de les 
Residències.  

- Tenir els professionals d’atenció directa (gerocultors) totalment diferenciats i separats dels de 
la Residència.  

El personal tècnic que no està en contacte estret amb els usuaris pot treballar pels dos serveis, 
sempre i quan el servei es presti en dies diferents o s’estableixin mesures de seguretat que 
garanteixin que el professional surti sempre d’un servei, es canviï la roba, mantingui les 
condicions de neteja i control d’infeccions i utilitzi mesures de protecció individual diferents.  

- Si és possible, portes i vies d’accés separades per l’entrada i per la sortida. 
Si no és possible i s’han de compartir, crear uns horaris d’entrada i sortida perquè els usuaris 
no coincideixin i protocols de desinfecció entre les diferents entrades i sortides. 
 
Proposta de bones pràctiques  
- Formació inicial i contínua a tots els professionals d’atenció directa en control d’infeccions, 
que es repetirà mensualment en petites píndoles formatives (webinar, videoconferències...)  

- Passar diàriament un check list de control d’infeccions i un briefing als treballadors recordant 
les mesures.  

 
Procediment si es detecta una persona Covid-19 positiva  o sospita  en un CD Cal: 
Contactar amb el Metge de família o infermera de l’Equip d’Atenció primària (EAP) que 
correspongui per territori per comunicar-ho. Si es el cas el Gestor Covid es farà càrrec dels 
cribratges preventius. 
Adreçar els usuaris que siguin contactes estrets al seu propi Equip d’Atenció primària 
Notificar-ho a l’Agència de Salut pública de Barcelona: mdo@aspb.cat 
Comunicar-ho a l’Oficina de Residències de Barcelona: oficinaresidenciesbcnciutat@catsalut.cat 
 
Els protocols Covid de Salut d’aplicació son els vigents en cada moment. 
El cribratge preventiu als professional (autopresa) i el seguiment ... i el seguiment de contactes 

segueix el mateix protocol aplicat a les Residències i pactat amb els EAP Residèncials.  

 
1 a l’interior d’un centre residencial, contigu, comunicat 
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