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Butlletí 25 (actualització butlletí 6)

Comitè de contingència COVID-19 a les Residències de persones grans i
altres centres residencials.
Donada l’actual situació de COVID-19 l’Oficina de Residències de Barcelona demana a les direccions dels
centres residencials de persones grans, salut mental i diversitat funcional que reconstitueixin, abans del
dia 17 de desembre de 2021, el seu Comitè per a la preparació i resposta amb les següents indicacions:
Funció del Comitè: la gestió de l’episodi i de les seves conseqüències a l’interior del centre residencial
d’acord amb la normativa i els protocols vigents.
Comandaments:
El comandament executiu correspon a la direcció del centre residencial; és la interlocutora i l’activadora
del Comitè.
El comandament assistencial correspon a l’equip sanitari del centre residencial i/o a l’Equip d’Atenció
Primària (EAP) coordinats per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) (Decret 203/2015, de 15 de
setembre, pel qual es crea la Xarxa de Vigilància Epidemiològica i es regulen els sistemes de notificació de
malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics).
I, específicament pels professionals, a la Unitat Bàsica de Salut del Servei de Prevenció de Riscos laborals.
El Comitè es constitueix d’ofici en conèixer l’aparició d’un cas simptomàtic suggestiu o d’un cas positiu
confirmat bé de persona resident bé de professional; ha de notificar-ho de manera urgent al:
 Programa de vigilància, control i prevenció de la COVID de l’ASPB, 932384545, gestorcovid@aspb.cat
lliurant-li l’enquesta epidemiològica. En cap de setmana o festiu, també de manera urgent, amb el
SUVEC, 627480828, suvec.salut@gencat.cat
 EAP al que està adscrit la residència
 A l’Oficina de Residències de Barcelona oficinaresidenciesbcnciutat@catsalut.cat
La confirmació o la refutació de la situació correspon a l’Agència de Salut Pública de Barcelona qui ho
comunica als agents implicats.
El Comitè ha de disposar ineludiblement, durant tot l’any (però sobretot en períodes vacacionals), d’un
sistema explícit de:
 Cobertura de vacances i descansos, permisos, baixes...
 Guàrdies i localitzacions (nits, festiu i caps de setmana) de:
o Direcció de l’establiment residencial
o Metge / infermera
o Responsable higiènic sanitari
o Interlocutor del Servei de prevenció de riscos laborals
La direcció del centre residencial ha de disposar específicament d’una bossa pròpia de professionals
substituts i d’un Pla de formació de professional suplent.
La coordinació i el suport territorial i sanitari a la resposta correspon a l’Oficina de Residències de
Barcelona, així com l’activació del procediment de mobilització de persones residents i gestió de fluxos, si
s’escau.
El seguiment ha de ser informat per part de la residència mitjançant Mapa COVID i no COVID (veure
Butlletí 12).
Comunicació
El Comitè s’ha d’incloure en el Pla de contingència de la residència.
La direcció del centre residencial publica la composició i funcions del Comitè al Web del centre residencial
i n’informa els residents, les famílies / tutors i els òrgans de participació del centre.
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Referència
Pla sectorial per la gestió de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 en l'àmbit residencial, versió 10.
Octubre 2021 . Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
Consideracions específiques
En el context del Comitè es poden prendre algunes de les mesures següents de manera seqüencial i
coordinada:
pel que fa a persones residents (i responsables)
 Detecció i diagnòstic de casos nous: Direcció de la Residència i Equip d’Atenció Primària
 Cribratges: Equip d’Atenció Primària
 Estudi de casos i aïllament de contactes: ASPB i EAP
 Sectorització i aïllament: ASPB, EAP i direcció de la residència
 Disponibilitat d’EPIs: direcció de la Residència
 Gestió de trasllats a altres dispositius per causa COVID-19, si és el cas: Oficina de Residències de
Barcelona
pel que fa als professionals
 Revisió de les mesures preventives al centre de treball: Servei de Prevenció de Riscos Laborals
 Cribratges
professionals:
Servei
de
Prevenció
de
Riscos
Laborals
(http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Proves-covid-centres-o-serveis-privats) i/o EAP.
 Quarantena domiciliària immediata a l’espera del diagnòstic: Servei de Prevenció de Riscos
Laborals i/o EAP
Les autoritats de Salut Pública coordinadament amb els EAP determinaran si cal realitzar noves accions
de cribratge en un centre residencial i com actuar en cada aparició d’un cas, segons la investigació
específica dels casos i l’estudi de contactes.
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