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Recomanacions sobre l’ús de mascaretes en centres 

residencials 

 

Les recomanacions es basen en situacions de nivell de risc, disponibilitat de material i la im-

possibilitat de fer un bon ús de les mascaretes, depenent de cada situació, tant a fora de l’ha-

bitatge o com al centre (espai tancat o obert) 

En el àmbit residencial cal considerar als usuaris com a col·lectius especialment vulnerables i 

de la mateixa manera,  també els professionals que els atenen tenen un major grau d’exposi-

ció i de risc de contagi que a nivell comunitari. 

Indicacions del procediment vigent 

Segons el Pla sectorial Versió 5.0  del Setembre de 2020:  

ÚS DE MASCARETES EN RESIDENTS  

Obligatòries en zones grogues  

 

No estan obligades al seu ús les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat 

respiratòria que es pugui veure agreujada per la utilització de la mascareta.  

 

Tampoc, si per la seva situació de discapacitat o dependència no disposen d’autonomia 

per treure’s la mascareta o bé presenten alteracions de conducta que facin inviable la 

seva utilització.  

 

També és recomanable l’ús de mascareta per part del resident sempre que es doni la situació 

de contacte estret  

Es classifica com a contacte estret:   

- Qualsevol persona que proporcioni cura a un cas: personal sanitari,  sociosanitari, social 

i d’atenció directa  familiars o persones que tinguin un altre tipus de contacte físic similar.   
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- Qualsevol persona que estigui en el mateix lloc que un cas a una distància < 2 metres 

(ex: convivents, treballadors de la llar, visites i altres tipus de contactes esporàdics: sexuals, 

companys d’oci ...) durant almenys 15 minuts   

 

Situacions en que cal fer especial èmfasis en l’ús de la 

mascareta: 

• Amb criteris de contacte estret per part dels professionals del centre  

Ex: en el moment de fer cures, higienes, donar àpats, etc 

• Amb criteris de contacte  estret per part dels professionals externs dels centre. Ex: 

Exploracions físiques per part del metge, tractaments de fisioteràpia, pedicura, perru-

queria, etc 

• Visites externes. Ús de mascareta segons el procediment vigent a més d’altres mesu-

res de prevenció 

• Sortides a l’exterior 

En cas de ser inviable l’ús de la mascareta, cal insistir en les normes bàsiques de distancia-
ment social, rentat de mans i si fos necessari, evitar la pròpia situació que pugui afavorir el 
contagi. 
 
Es  recomana l'ús de a mascareta per a tots els professionals que treballen en centres socio-

sanitaris i residencials  i la seva activitat laboral implica estar a menys de 2 metres d'usuaris o 

altres treballadors, durant almenys 15 minuts o en situacions d’haver pres cura d’un cas 

sense la protecció adequada 

Nota aclaridora. ASPB-Oficina de Residències de Barcelona Salut/   

 
 


