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CHECK LIST DE VALORACIÓ DEL PLA DE CONTINGÈNCIA ADAPTAT A LES NOVES MESURES I 

RECOMANACIONS PER A LA COVID-19 DELS SERVEIS DE CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN. 

MARÇ 2021 

 

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. 

 

- Nom del centre: 

- RESES:  

 

1. Dades del centre 

◻ ◻ Dades del centre: codi RESES, nom del centre, telèfon de contacte, adreça 

electrònica 

◻ ◻ Dades del director/a del centre i del responsable tècnica/a 

◻ ◻ Centre integrat o no en residència 

◻ ◻ Nombre de places (màxima capacitat) 

◻ ◻ Nombre de places ocupades 

◻ ◻ Percentatge de vacunació 

◻◻ Professionals 

◻ ◻ Usuaris 

                 ◻ ◻ Data o versió del pla  

  ◻ ◻ Coneix i utilitza el sistema de recollida d’informació diària que li facilita l’Administració 

(aplicació “GIR”...).  

- Observacions de la persona que ho revisa 

 

 

2. 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 

◻ ◻  Bústia DTASF.  

- Observacions de la persona que ho revisa  

 

 

3. Descripció de la infraestructura i categorització dels espais 

◻ ◻ Conté el plànol detallat del Centre indicant metres quadrats, magatzem EPIs, espai 

d’aïllament, espais comuns, banys, espais exteriors, accessos compartits amb el centre 

residencial annex si s’escau  

◻ ◻ SI   NO    Requereix d’espais alternatius o equipaments comunitaris adequats 

- Observacions de la persona que ho revisa  

 

CENTRES DE DIA (CD) DE GENT GRAN INDEPENDENTS I INTEGRATS EN 
RESIDENCIES1. 

 

 
MESURES I BONES PRÀCTIQUES PER LA SEVA ACTIVITAT 
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4. Accessos al centre (indicar-ne una)  

◻ ◻ Accés independent, amb portes i vies d’accés separades per l’entrada i per la sortida 

◻ ◻ Planificació esglaonada de l’entrada i la sortida del centre, i protocols de desinfecció 

entre les diferents entrades i sortides. 

◻ ◻  Mesures de protecció adoptades en els desplaçaments del servei de transport adaptat 

- Observacions de la persona que ho revisa  

 

 

5. Descripció dels Professionals del centre 

◻ ◻ Nombre i categories 

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

◻ ◻ Existència d’una borsa de treball actualitzada per a suplències o eventualitats. 

◻ ◻ Pla de formació i capacitació dels professionals que treballen en el centre. 

Detallar la formació impartida a l’equip professional i aportar el Pla. 

SI   NO  Fa referencia alguna de les recomanacions addicionals. Quines? 

- Observacions de la persona que ho revisa 

 

 

6. Descripció de les Persones usuàries del Centre 

Nombre de persones:  

◻ ◻ Autònomes 

◻ ◻ En situació neuro-cognitiva que condiciona l’autonomia 

◻ ◻ Dependents agrupades per grau de dependència 

◻ ◻ Identificació dels Grups o unitats estables  

◻ ◻Especifica el número màxim de persones ateses alhora de tenir en compte totes les 

        mesures de seguretat 

 SI  NO  Estableix i esmenta les mesures recomanades 

- Observacions de la persona que ho revisa  

 

 

7. Circuits i procediments: es detallen els mecanismes de 

◻◻Existeix el protocol de neteja i desinfecció regular, d’acord amb 

les recomanacions vigents de neteja i desinfecció de Salut Pública.   

◻ ◻  Sistemes de ventilació, aire condicionat i climatització. 

◻ ◻ Circuit d’accés del subministrament  

◻ ◻ Gestió de residus èmfasi en les EPIs i contenidors de residus (tapa d’obertura de pedal 

en cada espai). 

◻ ◻ Seguretat en la mobilitat i el transport adaptat   

◻ ◻ Control de símptomes: temperatura i d’exposició de persones usuàries i treballadors.  

(Annex 2) 

◻ ◻ Es garanteix distància de seguretat i espai (1,5 metres i espai de 2,5m2/persona). 

◻ ◻  Higiene de mans: punts de dispensació de solució hidroalcohòlica per persones ateses i 

professionals, distància social i ús de mascareta quirúrgica (Rentar-se les mans almenys 20 

segons, disposar a les entrades dels centres de dispensadors de solució hidroalcohòlica). 

◻ ◻  Supervisió del bon ús dels materials de protecció i mesures higièniques. 

◻  ◻ Mesures de protecció per a les persones professionals del centre de dia, en cas que 

aquestes realitzin atenció domiciliària en la prestació del servei de centre de dia.  
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◻ ◻Desinfecció regular del centre i del material d’ús per a les activitats, amb 

un producte anti-víric autoritzat o amb una solució de lleixiu al 0,5% durant 1 minut, de 

nanses, portes, passamans, sales d’activitats, banys, cadires, tauletes, entre d’altres… 

 

◻◻ Ventilació freqüent d’espais físics d’acord a les recomanacions vigents de Salut Pública. 

◻ ◻ S’establiran torns menjador (en cas contrari, justificar-ho) 

- Observacions de la persona que ho revisa  

 

 

8. Protocol de detecció de brot 

◻ ◻  Disposa d’un procediment establert i conegut pel personal sobre com procedir i amb 

qui s’haurà de contactar per tal d’assegurar la implementació precoç de mesures de 

control davant l’existència de casos sospitosos de COVID-19, per garantir una resposta àgil 

i adequada (aïllament de casos i contactes, si es valora l’activació de diferents serveis i 

l’atenció amb cita prèvia (Annex 1) 

- Observacions de la persona que ho revisa  

 

 

9. Atenció a les persones i famílies 

◻ ◻ Disponibilitat d’un pla d’atenció, suport, informació i comunicació a les persones i 

famílies.  

◻ ◻ Disponibilitat i distribució de cartells informatius 

- Observacions de la persona que ho revisa 

  

 

Valoració 

 

◻ Favorable   ◻ Favorable amb condicions   ◻Desfavorable 

 

 

 

Revisió del Pla de contingència nº:  

 

Data de la correcció  ___ /___/_______  

 

Professional que fa la correcció:  

 

 


