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Butlletí 15 b 

Vinculat a  

CENTRES DE DIA (CD) DE GENT GRAN INTEGRATS EN RESIDÈNCIES1.  
MESURES I BONES PRÀCTIQUES PER LA SEVA ACTIVITAT 

 
CHECK LIST DE VALORACIÓ DEL PLA DE CONTINGÈNCIA Covid-19 i NO COVID D’UN CENTRE DE DIA DE 
GENT GRAN (ATENCIÓ DIÜRNA) INTEGRAT EN UNA RESIDÈNCIA DE GENT GRAN  
 
Com omplir-ho ? 
En cada cas, marqueu amb ‘x’ si el Pla de contingència conté allò demanat 
Marqueu amb una ‘y’ si el contingut és correcte. 

 
El Pla de contingència conté les 

  Dades del centre: codi RESES, nom del centre, telèfon de contacte, adreça electrònica 
  Dades del director/a del centre i del responsable tècnica/a 

 
S’hi identifiquen els contactes de  

  l’Equip d’Atenció primària (EAP) que correspon  
  Agència de Salut pública de Barcelona 
  Oficina de Residències de Barcelona  

 
  Conté el Plànol detallat del Centre indicant capacitat instal·lada, magatzem EPIs, espai d’aïllament, 
espais comuns, banys, espais exteriors, accessos compartits amb el centre residencial annex 
 
Descripció de les 

  Circulacions: circuits d’entrada i sortida de persones i subministraments 
  Sistemes de ventilació, aire condicionat i climatització 

 
Descripció dels Professionals 

  Nombre i categories professionals 
  Quins estan compartits amb el centre residencial: professionals i categories  

 
  Pla de formació i capacitació dels professionals que treballen en el centre (aportar-lo) 

 
Descripció de les Persones usuàries del Centre 

Nombre de persones en un dia estàndard (mitjana) 
  autònomes 
  en situació neurocognitiva que condiciona l’autonomia 
  dependents agrupades per grau de dependència 

  Identificació dels Grups estables  
  Ocupació mitjana setmanal 

 
Circuits i procediments: es detallen els mecanismes de 

  Seguretat en la mobilitat i el transport 
  Control de símptomes: temperatura i d’exposició de persones usuàries i treballadors  
  Desinfecció del calçat, rodes de les cadires, caminadors, bastó, crosses  
  Desinfecció dels elements personals dels assistents al centre de dia   

 
1 a l’interior d’un centre residencial, contigu, comunicat 
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  Higiene de mans (punts de dispensació de solució hidroalcohòlica per persones ateses i 
professionals), distància social i ús de mascareta 
  Subministrament i reposició del material de protecció ordinari i extraordinari 
  Supervisió del bon ús dels materials de protecció i mesures higièniques. 
  Gestió de residus Covid i noCovid, èmfasi en les EPIs i papereres 
  Neteja i desinfecció i descripció del material d’ús 

 
Pla d’implementació precoç de mesures de control Covid-19   

  Pla d’atenció i comunicació a les persones i famílies, suport, informació i comunicació 
  Disponibilitat i distribució de cartells informatius  
  Comitè de crisi 

Descripció de les mesures progressives Covid-19 
  Torns menjador 
  Suspensió d’activitats grupals  
  Tancament del centre 
  Procediment de buidatge 
  Borsa de treball actualitzada per a suplències o eventualitats 

 
 
 
Data de la validació __/__/__ 
 
Professional que fa la validació de l’Oficina de Residències de Barcelona: 
________________________________ 

 


