
El Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) va impulsar la creació d’un dispositiu específic i de ciutat per poder
traslladar als residents, provinents de residències de gent gran, de persones amb discapacitat i persones amb
malaltia mental, afectats per Sars-CoV-2 i facilitar la sectorizació de les residències de Barcelona a la residència
Paral·lel, gestionat per l’Hospital Mare de Déu de la Mercè de les germanes hospitalàries del Sagrat Cor. El centre té
capacitat de 240 llits, distribuïts en 8 plantes.
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La importància de disposar d’ aquest dispositiu habilitat per la COVID-19, per a la contenció de la propagació del
virus a les residències. Sense aquest dispositiu probablement hagués augmentat la mortalitat dels residents per la
impossibilitat de dur a terme un correcte aïllament , i no poder garantir l’atenció sanitària necessària. Es va donar
marge a les residències per poder dur a terme una gestió de la infecció, i a disminuir el risc de contagi. La
intervenció social realitzada per les TSS va permetre valorar cada cas de manera individual amb la finalitat d’evitar
trasllats innecessaris, pel que això podia comportar per a la persona.

Treball Social Sanitari (TSS) del Pla Social i Sanitari del CSB en coordinació amb l’Oficina de Residències de Barcelona
realitzava la valoració social dels residents amb necessitat de ser traslladats a conseqüència del Sars.Cov-2,
conjuntament amb TSS de l’Hospital Mare de Déu de la Mercè. Es revisava que la persona complís amb els requisits
d’ingrés i que les seves necessitats poguessin ser ateses a la residència Paral·lel.
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