
Salut/     
Oficina de Residències de Barcelona 

 
Posicionament Oficina Residències de Barcelona sobre el Pla de Nadal 
 
Remarcar que la sortida de persones residents no pot ser de menys de 24 h, llevat del passeig 
terapèutic al carrer.      
 
Pel que fa a la gestió de les sortides, la Direcció de la Residència ha de lliurar abans del dia 22 
de desembre a les 20:00 hores al correu de l’Oficina de Residències de Barcelona 
(oficinaresidenciesbcnciutat@catsalut.cat) i al corresponent Equip d’Atenció primària  

• La seva estratègia TAR (Pla sectorial v6.0) per familiars 

• El cronograma de sortides i retorns (Butlletí 20) del Centre. Dades a incloure: nom i 
cognom de la persona que sortirà, CIP, dia de sortida, dia de tornada, persona que se’n 
fa càrrec (i DNI, telèfon, adreça de correu electrònic i parentiu) 

 
Aquesta informació s’haurà d’actualitzar tan com calgui 
 
  
Pel que fa a actuació sanitària: 
  

1-      Resten exclosos de fer el TAR, durant la setmana del 21 al 24 de desembre, les 
persones residents que 

a.       Han estat COVID + fa <3 mesos 
b.      Tenen IgG + de <3 mesos 
c.       Estan en quarantena per ser contacte estret i tenir prevista una PCR en 
acabar-la quarantena, entenent que no podran sortir de la residència. 
d.       Els residents que se’ls hagi fet una PCR 2-3 dies abans de la data prevista 
per fer el TAR. 
  

2-      La Direcció de la Residència és la responsable i assumeix la realització del TAR als 
familiars (Pla sectorial v6.0), ja sigui realitzant-los directament o facilitant informació 
de com poder-ho fer. Els Equips d’Atenció primària (EAP) resten exempts d’aquesta 
activitat. 
  
3-      Els EAP assumeixen les exploracions necessàries a persones residents i 
professionals de residències. 

  
4-      En cas de TAR positiu entenem que no caldrà fer-los PCR donat que queda 
confirmat que és positiu. En general, cal evitar fer proves i exploracions innecessàries i 
repetitives i fer només les que calguin. 
  
5-      El termini d’aïllament de 7 dies hauria de ser de 14 si es respecten els protocols, 
o com a mínim de 10 dies. 
  
6-      Els Cribratges a professionals dels dies 28/12/20 i 11/1/21 son a càrrec dels EAP. 
Més enllà, seguirem informant. 

  
  
Aquest Nadal és diferent, evitem contactes i no posem en perill a les altres persones residents. 
 
Barcelona, 18 desembre de 2020 
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