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Característiques de les residències de gent gran

Les persones grans que viuen en residències són un col·lectiu especialment vulnerable  degut a :

 Condicions sanitàries complexes:

 pluripatologia, 

 malalties cròniques

 polimedicació

 immunosenescència

 Contacte continu amb cuidadors i altres residents en un entorn "tancat“ que afavoreix la transmissió

 Dificultat d’aplicació de mesures de prevenció i control



Brots en residències de gent gran. Període 2018-2019

• Transmissió persona a persona (96,6% dels notificats)

• Casos primaris en treballadors (50% dels que tenim 
informació complerta). Aquests treballadors no presenten la 
baixa o no són apartats de la seva activitat.

• Treballadors desenvolupant les seves tasques a diferents 
plantes (vehicle de transmissió).

• Brots no comunicats a l’inici, especialment retard en 
l’abordatge per part dels recursos preventius. Els brots de 
sarna van tenir un retard en la comunicació de 6 mesos de 
mitjana. Sense intervenció dels recursos preventius de 
l’empresa.

• Absència d’avaluació de risc d’exposició a agents biològics i 
de procediments d’actuació 

• Roba de feina rentada a casa

• Poca col·laboració per investigació del brot

  2018 2019 Total 

  n % n % n % 
       

Sarna 7 43,8 6 46,2 13 44,8 

GEA 5 31,3 7 53,9 12 41,4 

Conjuntivitis 2 12,5 0 
 

2 6,9 

TIA 2 12,5 0 
 

2 6,9        

Total 16   13   29   

 



Evolució nº de casos i brots en residències de gent gran.
Març 20 - Maig 21. Barcelona.

brots 1ª onada: 230 brots 2ª onada: 175 brots 3ª onada: 182 brots 4ª onada: 33
9/3 a 5/7 28/9 a 6/12 7/12 a 14/3 15/3 a 16/5



Freqüència i gravetat dels casos a l’inici de la pandèmia Covid-19

• Infraestructura inadequada de molts centres per poder fer un correcte aïllament

• Centres pensats principalment des del punt de vista social  més que sanitari  (manca d’equipaments, oxigenoteràpia, personal sense 

formació sanitària, etc)

• Manca de proves diagnostiques i informació sobre la malaltia

• Mancances en l’atenció sanitària . Atenció primària col·lapsada

• Protocols canviants segons la situació epidemiològica

• Manca de material de protecció i el coneixement sobre la prevenció i sobre l’aplicació de les mesures higièniques . Inexistència de la 

figura del responsable higiènic-sanitari

• Acció independent, sense coordinació ni referències entre les diferents institucions: EAP, Salut Pública, Serveis Socials, SPRL, etc.

• Sistemes d'informació molt diversos, duplicats o poc definits (ús del correu electrònic, excels…)

• Absència de de flux d'informació entre actors



Mesures de prevenció i control: Actors i funcions

S'organitzaran en les següents línies: 

• Prevenció de l'aparició i propagació de la infecció: PLA DE CONTINGÈNCIA 

• Detecció precoç de la infecció

• Intervenció en Salut Pública

• Atenció sanitària

• Atenció social, gestió i reforç dels recursos

• Sistemes d'informació de residència



Abril’20: des de l’ASPB s’elabora un guió de pla de contingències del qual se’n 

deriva un check-list i enquesta que es realitza presencial mitjançant Question-

Pro.

IDENTIFICACIÓ DE RECURSOS

Recursos en infraestructures del centre

Anàlisi detallada de residents

Recursos humans i perfils disponibles

Recursos materials

Neteja d’espais i superfícies

COORDINACIÓ DE DIFERENTS ACTORS

ESCENARIS i MESURES D’ACTUACIÓ

Plans de contingència (PC) . Implementació i seguiment   2020



Plans de contingència (PC) . Implementació i seguiment   2020

Visites juntament amb el cos de bombers de Barcelona amb els següents objectius:

 Recopilar informació sobre la residència tant a nivell estructural com funcional

 Conèixer la situació sanitària i epidemiològica del centre

 Informar sobre la importància i necessitat de tenir un PC . Intercanvi d’informació i plantejament de dubtes

 Detecció de necessitats. Des de bombers s’ofereix ajut en quant a trasllats i desinfeccions del centre

 Entrega del PC amb les conclusions i  resultats obtinguts que hauria de servir de guió perquè cada residència elaborés el seu

propi PC

Del 7 d’abril fins el 19 de maig de 2020 es realitzen un total de 208 visites a residències geriàtriques (29 a comunitats religioses) i 8 a 

d’altres centres que no formaven part del col·lectiu de gent gran



Formació de formadors

Maig’20

Mesures de protecció personal 

Higiene de mans

Mascaretes i guants 

Utilització d’EPI

Aïllament i sectorització

Desinfecció i neteja 

Gestió de residus



Plans de contingència (PC) . Implementació i seguiment   2020

Juny a agost’20

l’ASPB com a membre de l'Oficina de Residències, 

participa en la revisió dels PC que cada residència ha hagut 

d’adaptar al seu centre

De la revisió individualitzada que es fa juntament amb 

l’Equip d’Atenció Primària i Serveis Socials, s’obté una 

valoració i s’emet un certificat, segons la classificació ( 

verd, taronja o vermell)  publicada en els protocols del 

Departament de Salut.

L’obtenció del certificat de categorització condiciona les 

actuacions pel que fa a nous ingressos, trasllats i visites de 

familiars.



Plans de contingència. Implementació i seguiment   2020 i 2021

Octubre’20

ACORD GOV/117/2020: es crea el Programa de salut pública per al control de la infecció i la supervisió de mesures preventives en determinats 

centres amb motiu de l’emergència provocada per la COVID-19, 

Objectiu General 

supervisar les mesures preventives i de control de la infecció davant de la COVID-19 als centres residencials, amb l’objectiu de minimitzar el 

risc de transmissió del virus SARS-CoV-2 en les persones residents i treballadores i poder donar una resposta ràpida i eficaç en cas de produir-

se un brot.

ASPB: visites presencials

- Objectius:

• Supervisar i assessorar els centres residencials sobre les mesures preventives i de control de la infecció previstes en els seus plans 

de contingència.

• Comprovar “in situ” que les mesures preventives adoptades, o previstes, per les direccions dels centres s’adeqüen a les 

recomanacions del Departament de Salut i al Pla de contingència del centre.



Plans de contingència. Implementació i seguiment 2021

N total de centres: 280
N total de centres visitats: 173 (62%)



Plans de contingència. Implementació i seguiment 2021



Conclusions

Les persones que viuen en residències són especialment vulnerables tant a infectar-se de SARS-CoV-2 com d’altres 

malalties transmisibles i patir-ne les conseqüències. 

Les mesures de prevenció i control de les malaties transmissibles a les residències de gent gran,  són essencials per reduir 

el seu impacte tant en aquest colectiu com per interrompre les cadenes de transmissió a nivel comunitari.

L’elaboració i compliment de plans de contingencia ha estat una mesura crucial pel control dels brots a les residències de 

gent gran, juntament amb altres mesures com la vacunació.

La coordinació entre els diferents actors (atenció primària, Salut Pública, Serveis Socials, etc.) és essencial per actuar de 

la manera més eficiente.
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