CRITERIS PER ASSOLIR CLASSIFICACIÓ COM A RESIDÈNCIA VERDA:

Seguint tant les recomanacions del document de data 13 de maig de 2020,
respecte a l’acceptació de nous ingressos als centres residencials com el
document de maig de 2020, referent al Pla de desescalada en centres
residencials versió 2.0 emesos pel Departament de Salut i donat que ja ens
trobem en fase I de desconfinament, i sent els criteris per poder fer nous
ingressos en aquesta fase els següents:

-Residència verda o amb zero casos actius.
-PCR negativa en les darreres 24-48 hores.
-Resident hagi estat en aïllament preventiu durant 14 dies al seu domicili,
hospital o centre sociosanitari.
-Informe de salut amb la situació clínica de la persona i informació conforme no
ha estat en contacte amb casos sospitosos, probables o confirmats coneguts en
els darrers 14 dies al domicili.
Des del Comité Clínico Social de l’Oficina de residències del Consorci Sanitari
de Barcelona, entenent que no és només el criteri clínic, sinó que també s’ha de
considerar el criteri social per valorar si una residència ha de ser considerada
com a verda, unificant doncs, quins han de ser aquests criteris:

1. Residència amb zero casos PCR positius i 0 pacients simptomàtics
durant els últims 14 dies.
Ho verifica L’Equip d’Atenció primària
2. Residència amb capacitat de sectorització i en tot cas d’aïllament.
Donat que hi ha residències tipus C (o B) amb dificultats per la sectorització, en
tot cas s’haurà de garantir la capacitat d’aïllament, deixant entre un 5 i un 7% de
llits no ocupats.
Una Residència que no pugui sectoritzar serà catalogada d’ofici com a taronja.
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materialdivulgatiu/procediment-sectoritzacio-residencies.pdf
Ho verifica la DGAPiD
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3. Acompliment de la normativa sobre ratio de professionals en totes
les franges horàries.
http://cido.diba.cat/legislacio/1377268/decret-1422010-d11-doctubre-pel-qual-saprova-lacartera-de-serveis-socials-2010-2011
http://cido.diba.cat/legislacio/1764791/ordre-bsf352014-de-20-de-febrer-per-la-qualsactualitzen-els-criteris-funcionals-dels-serveis-dels-centres-residencials-per-a-gent-gran-dela-cartera-de-serveis-socials

Ho verifica la DGAPiD

4. Realització de pla de contingència actualitzat.
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/4961/guia_elaboracio_plans
_contingencia_centres_residencials_fer_front_covid19_2020.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y
Ho verifica DGAPiD
5. Existència estocs d’Equips de Protecció Individual (EPI) per tots els
professionals de la residència (3 dies).
Ho verifica DGAPiD
6. Grau de vinculació i lideratge amb l’Atenció Primària:
Entès com a existència de circuïts i protocols de seguiment dels residents i de
referents conguts (nom i cognoms de metge i infermera).
Ho verifica L’Equip d’Atenció primària

La direcció de la residència un cop acreditats aquests criteris, els remetrà al
responsable del CAP/EAR, el qual, un cop revisats els documents adjuntats,
emetrà un informe proposant la residència com a verda.

Aquesta decisió juntament amb els informes que ho acrediten seran remesos a
la Oficina de Residències del Consorci Sanitari de Barcelona, ens que emetrà
certificat de residència verda integrant el criteri estructural (A, B,C) i el funcional
(codi semafòric).
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En cas de detectar-se un sol cas de pacient amb PCR (+), aquest fet ha de ser
comunicat de manera immediata al referent de CAP/EAR, per tal de poder passar
a considerar la residència en taronja o vermella segons la situació, deixant per
tant de manera tàcita sense efecte el certificat emès amb antelació; ho valida
l’Oficina de Residències.
Un cop cas clínicament sospitós implica aïllament immediat i catalogació coma
taronja de la Residència.
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