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ABORDATGE INTEGRAL DE PERSONES AFECTADES PER COVID-19 AMB MALALTIA 
MENTAL/DISCAPACITAT 

DESTINATARIS 

Llars Residència de Salut mental 

Residències de Gent gran amb problemàtica de salut mental 

Llars Residències per persones amb Discapacitat. Les coordina el Servei d’Atenció a les persones 

amb Discapacitat o diversitat funcional (SAPD) del CSSBcn; en tots els extrems de la seva gestió.  

OBJECTIU 

El trànsit de persones amb malaltia mental/discapacitat, per contingència de  la  COVID 19, des 

dels dispositius col·lectius on viuen a dispositius transitoris quan no sigui possible fer un correcte 

aïllament a la llar/residència. I el seu retorn. 

CRITERIS  

• Realització de PCR amb resultat positiu en algun dels residents  

• Necessitat de mobilitzar de part o tots els altres residents de la llar/residència 

REQUERIMENTS 

• Valoració per part de l’equip d’atenció primària (EAP), Salut pública (ASPB) i el Servei 
d’Atenció a les persones amb Discapacitat o diversitat funcional (SAPD) 

• Disponibilitat de recursos en els dispositius transitoris (Comissió clínico social de 

l’Oficina de Residències de Barcelona)  

• Decisió de derivació per part de l’equip d’atenció primària (EAP) i/o el Servei d’Atenció 

a les persones amb Discapacitat o diversitat funcional (SAPD) i/o l’Oficina de Residències 

TEMPORALITAT DE L’AÏLLAMENT A DISPOSITIU ALTERNATIU 

• 14 dies des de la data de la PCR  

EXCLUSIÓ: 

• Manca de valoració per l’EAP, ASPB o ASPD 

• Absència de PCR 

• Disposar d’espai/recursos per fer un correcte aïllament en la llar/residència d’origen 

PROCÉS DE TRASLLAT PER LES LLARS / RESIDÈNCIES DE SALUT MENTAL*:  

1. L’EAP contacta per telèfon amb l’Oficina de residències, per sol·licitar el trasllat de la 

persona. Al telèfon 697 444 753, feiners i festius. 
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2. La sol·licitud s’acompanya de l’excel de mobilització, el informe mèdic i/o de salut 

mental) 

3. La Comissió clínico social de la Oficina de Residències de Barcelona  

i. valora la situació  

ii. tria el dispositiu més adient (tenint en compte la situació social i sanitària)   

iii. activa el trasllat, vjuanl@catsalut.cat 

iv.  dispositiu de destí 

Els trasllats es realitzaran de dilluns a diumenge, es realitzaran d’un dia per un altre, a excepció 

d’aquells casos de màxima urgència valorats per AP, ASPB i Comissió clínic-social de la Oficina 

de Residències o pel Pla Social i Sanitari de Barcelona. 

PROCÉS DE RETORN A LES LLARS / RESIDÈNCIES DE SALUT MENTAL*:  

1. L’Oficina de Residències valora, el 10è dia des del trasllat, la situació 

i. al centre origen 

ii. de salut de la persona al dispositiu alternatiu  

2. Si la situació és correcta l’Oficina de Residències planifica i gestiona el retorn 

a. únicament d’aquells que parteixen de la Residència Paral·lel 

3. Demanant l’alta de la persona al centre alternatiu 

4. Activant el trasllat vjuanl@catsalut.cat) (TSNU)  

5. Efectuant-lo l’endemà de l’alta 

Abans d’iniciar el trasllat efectiu de les persones amb discapacitat, la Direcció del centre 
explicarà a les persones afectades el canvi que es durà a terme, incidint que es tracta d’una 
situació temporal, que pot allargar-se una mica en el temps i que acabaran retornant al seu 
servei residencial un cop finalitzada la situació de confinament. 

Igualment, haurà d’haver comunicat a la família, persona de referència o l'entitat tutelar, el 
trasllat de la persona al dispositiu alternatiu de suport social. 
 
*Les mobilitzacions de les Residències de persones amb Discapacitats seran planificades i 

gestionades pel Servei d’Atenció a les persones amb Discapacitat o diversitat funcional 

conjuntament o el Centre d’origen amb l’Oficina de Residències de Barcelona si ocupen 

dispositius sanitaris. 

Els casos amb dificultat d’abordatge , tant pel que fa l’entorn/família com pels professionals 

que l’atenen , que siguin derivats per la/el TSS del EAP,  seran susceptibles a ser valorats per 

la comissió de complexitat del  Pla Social i Sanitari del Consorci Sanitari de Barcelona 

Dispositius habilitats 

En el cas d’un brot en una Residència de Salut mental i si cal traslladar persones afectades adultes (majors de 18 anys) 
per la Covid (malalts o contactes estrets) els recursos que es podran activar son Hospital de la Mercè, Residència 
Paral·lel o Hotel Salut. 
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Pel que fa a les persones amb Discapacitat, la Residència Viladrosa gestionada pel el Servei d’Atenció a les persones 
amb Discapacitat o diversitat funcional del Consorci de Serveis socials de Barcelona. 

 

SOL.LICITUD PER A PERSONES QUE ES TROBEN EN EL DOMICILI O EN LLARS AMB SUPORT 

serveis per a persones amb trastorn mental, que gaudeixen d’autonomia personal. 

1. Valoració per la/el  TSS de l’EAP/Hospital  

2. Enviament de la sol·licitud de trasllat  (excel adjunt+ informe mèdic + informe salut 

mental + pauta de medicació ) a : omonton@catsalut.cat i vjuanl@catsalut.cat (TSS 

del Pla Social i Sanitari del CSB) 

3. Elecció del dispositiu més adient per la persona (tenint en compte la situació social 

i sanitària)  i comunicació a la /el TSS de l’EAP/Hospital del dispositiu de destí  

4. Activació de trasllat per part de la Oficina de Residències de Barcelona del CSB en 

cas que la persona es trobi al domicili, si es troba a l’Hospital serà aquest el que 

haurà de tramitar l’activació d’ambulància. 

 

➢ DOMICILI  

Ingrés: 

1. Valoració del TSS de situació insostenible a domicili  

2. Contacte amb Olalla Monton i Verónica Juan (omonton@catsalut.cat i 

vjuanl@catsalut.cat). Enviament d’informació sobre la situació. A tenir en 

compte el pla a l’alta.  

3. Valoració del cas (Olalla/Veronica) 

4. S’acorda dispositiu més adient per a la persona  

5. Comunicació a TSS de dispositiu destí 

6. Activació de trasllat (TSNU)  

Alta:  

1. Alta ja treballada amb la TSS del EAP/Hospital 

2. Impossibilitat de retorn pels seus mitjans gestionaríem des de l’oficina de 

residències el TSNU a domicili 
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