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QC de ResidènciaPrograma de gestió Covid.

Data

Residència RESES Inici seguiment

Data 1

Detecció Qui 2

Valoració inicial del risc alt/baix/nul …

Categorització inicial verd /groc / vermell 2 verd /groc / vermell

Capacitat de resposta alta/baixa/nul·la 3 verd /groc / vermell

Decisió Declaració sí/no … verd /groc / vermell

A la Residència sí/no Decisió Tancament sí/no

A Atenció primària sí/no A la Residència sí/no

A Salut pública sí/no A Atenció primària sí/no

A Drets socials sí/no A Salut pública sí/no

1 A Drets socials sí/no

2 Acció executiva sí/no

… Quina acció desplegable

Evolució de la 

categorització

 Comunicació

Valoració inicial

Continuïtat
desplegable

 Comunicació

Accions

Dates clau del 

seguiment
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Model de decisió

Exemple il·lustratiu

Dimensions i dades a data __/__/__

Programa de gestió Covid.

SITUACIÓ COVID - PERSONES % persones Referència

Residents Covid - 89 100 s/places ocupades

Professionals Covid - 21 100 s/plant illa global

Disponibilitat prof no sanitaris 92 100 s/plant illa global

Disponibilitat prof sanitaris 45 100 s/plant illa global

Vacunació residents 90 95 s/places ocupades

Vacunació professionals 89 90 s/plant illa global

VALORACIÓ DEL RISC COVID Valor risc Referència

Derivat de la tiologia 4 4 Alt=1, mig=2, baix=3, nul=4

Capacitat segons AP 3 3 Excel=4, bona=3, mit ja=2, baixa=1

Capacitat segons SP 2 3 Excel=4, bona=3, mit ja=2, baixa=1

Capacitat Direcció, Delegada 4 3 Alta=4, mit ja=3, baixa=2, nul·la=1

Categorització equip sanitari, Delegada 3 3 Alta=4, mit ja=3, baixa=2, nul·la=1

CAPACITAT DE RESPOSTA del CENTRE Valoració Referència

Històrica 2 4 Alta=4, mit ja=3, baixa=2, nul·la=1

Capacitat de sectorització 4 4 Alta=4, mit ja=3, baixa=2, nul·la=1

Capacitat d'aïllament 2 4 Alta=4, mit ja=3, baixa=2, nul·la=1

Comprensió i aplicació de normes 3 4 Alta=4, mit ja=3, baixa=2, nul·la=1

Estat no Covid de la RES 3 4 Bo=4, correcte=3, millorable=2, def icient=1

Material de protecció i diagnòstic 2 4 Suficient=4, corecte=3, insuf icient=2, no=1

NECESSITATS en cada MOMENT Valoració Referència

de trasllat a buffer 1 4 Cap=4, baixa=3, mit ja=2, Alta=1

de trasllat a Aguts 3 4 Cap=4, baixa=3, mit ja=2, Alta=1

de trasllat a Intermèdia 2 4 Cap=4, baixa=3, mit ja=2, Alta=1

Activació del SOC, gerocultors 4 4 Cap=4, baixa=3, mit ja=2, Alta=1

Activació del SOC, sanitaris 2 4 Cap=4, baixa=3, mit ja=2, Alta=1

Material de protecció i diagnòstic 1 4 Cap=4, baixa=3, mit ja=2, Alta=1
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Activitat: 1  Detecció de l’episodi Covid i recollida d’informació
Línia Oficina de Residències
Breu descripció Detecció d’un cas simptomàtic suggestiu de cas positiu i confirmat bé de persona resident bé de professional. 

Cerca i ordenació de la informació aportada pels diferents àmbits de salut i social respecte al fet detectat: 
detecció Covid.

Àmbit de competència Llar Residència, Residència assistida, Centres de dia integrats i no integrats, Habitatges... Persones grans, amb 
Diversitat funcional, de Salut mental. Altres equipaments socials.

Data / moment d’inici La del moment de la primera situació informada al respecte a la bústia de l’Oficina i altres fonts d’informació
Qui informa, origen de la informació Qualsevol entitat o professional que en té coneixement, AP, SP, Dir Social, RES...
Punt d’entrada de la informació oficinaresidenciesbcnciutat@catsalut.cat / @Delegada / GIR / DDS
Mètode  / eines de comunicació Correu electrònic, telèfon, WhatsApp; ocasionalment, portal GIR
Periodicitat de l’activitat Única – Eventual
Periodicitat / durada Única
Responsable de l’activitat Tècnics de Drets socials per encàrrec, coordinats i supervisats per el/la Delegat/da de Residències
Forma de treball Col·legiada
Documentació aplicable Protocols, Plans sectorials, normes de /Salut i DDS. Butlletins i Notes aclaridores de l’Oficina
Informació que pot rebre’s: tasques de 
recollida d’informació

Persones: residents, professionals: afectació Covid, estat vacunal, final de vida..., RRHH: Absències, rotació..., 
Mitjans de diagnòstic i protecció. Característiques del Centre: Pla contingència, tipus: LlR, RAssist, CDia, Hab, 
Relig..., catalogació: A, B, C, ‘D’...

Set mínim d’informació per continuar Residents + , professionals +
Criteri de confirmació Creuada entre els actors
Productes d’informació / documents Situació Covid, Mapa Covid, situació recursos humans, trasllats, EPIs

Càrrega del GIR, Tècniques DDS
Publicació de documents Sharepoint
A qui s’informa Comitè de Direcció CSB (Direcció d’AIS) i resta d’agents implicats
Següent pas Valoració dels risc i de la situació
Indicador/s i Avaluació Temps transcorregut entre el primer cas i la comunicació a la bústia, < 24 hores

Temps transcorregut entre el primer cas i la disponibilitat del set mínim d’informació, <24 hores
Situacions no confirmades / total de situacions informades, > 90%

Data finalització Un cop es confirma la situació, s’estableix la categorització i es passa a l’activitat 2
Data actualització de la fitxa 31 gener 2022
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Activitat 2: Valoració del risc i de la situació, i de la capacitat de resposta
Línia Oficina de Residències
Breu descripció Arribar a conèixer l’estat Covid real en cada moment de la Residència atenent la informació recollida sistemàticament 

en col·laboració amb Atenció primària, la Residència, Salut pública i la Direcció social. I la seva capacitat de resposta 
davant de la situació.

Riscos a valorar Disseminació ràpida, afectació de persones vulnerables i amb malalties cròniques complexes, afectació de 
professionals

Data / moment d’inici En disposar com a mínim de la informació de l’EAP i de la Residència → confirmació de la situació Covid.
Criteris de confirmació Valoració històrica + Pla de contingència + Valoració EAP + Valoració SP + Valoració OfRES sublimades pel/per la 

Delegat/da de Residències
Entitats que hi intervenen DDS, AP, SP (CSSBcn si discapacitats)

Cal validació ? Si

Durada de l’activitat En funció de les diverses actuacions de Delegades i Tècniques
Responsable Delegada de residències OfRES (en col·laboració amb Tècnics/ques DDS en temes concrets: trasllats, SOC...) 

supervisada per la Coordinació de l’Oficina
Forma de treball Grup de treball ad hoc per cada Residència per

• Integrar les diferents valoracions dels agents
• Coordinar la informació disponible

Mètode  / eines de comunicació Correu electrònic, telèfon i Teams; (portal de residències GIR)
Producte tècnic, documents Categorització → semàfor, Situació Covid, QC de seguiment estratègic. Pla de contingència. Mapa Covid.
Qui l’elabora Delegada de residències, OfRES
Publicació de documents Sharepoint-Comissió clínico social (semàfor), WhatsApp (situació Covid) 
A qui s’informa (semàfor) DS /Salut, CSB, CD Res
A qui s’informa (situació Covid) Whatsap OfRES, CD Res, CD CSB…
Següent pas Decidir si es declara Situació Covid (criteri diferent de la categorització)
Avaluació: producte principal Data de categorització / data de detecció, < 24 hores

Valoració del risc Covid inicial: alt (> 15% residents + professionals) / mig  Entre 5 5i 10 %) / baix
Semàfor: dates d’evolució, si/no

Data actualització de la fitxa 31 gener 2022
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Activitat 3: Butlletins i Notes aclaridores i informatives (@ difusió)
Línia Oficina de Residències
Breu descripció Aproximar i acompanyar les recomanacions de Protocols, Plans sectorials… a la realitat residencial i facilitant-ne la 

comprensió i l’aplicació
Data d’inici Maig 2020
Informació a recollir La necessària per aclarir i informar amb aportacions dels membres de l’Oficina, documentació científica…

Criteris Utilitat i pràctica. Cobrir la necessitat d’aclariment o indicació.

Responsable Coordinació organitzativa de l’Oficina

Cal consens ? Discrecionalment
Periodicitat de l’activitat Ad hoc
Redactors/es Interns amb suport sanitari, Comitè de Direcció
Forma de treball Col·legiada
Documentació generada Butlletins i Notes aclaridores i informatives. Correus electrònics.

Publicació de documents www.aisbcn.cat Oficina de Residències; SharePoint: Comissió clínic social.  Bústia Oficina
A qui s’informa de la publicació Llistes de distribució de l’Oficina
Data actualització de la fitxa 31 gener 2022
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Decisió 1: Declaració Situació Covid
Línia Oficina de Residències
Breu descripció i objectiu Conclusió de si és necessari declarar la situació Covid en una Residència.

Definició de Situació Covid. 
Criteris. 

Mecanisme de decisió normalitzat →model de decisió estàndard
Tipus de cas i evolució, tipologia i valoració del centre, Capacitat de resposta minvada per part de la Residència.

Tasques Valoració de l’històric, valoració respectiva d’AP, de SP, de la Dir Social, de la pròpia Residència.
Valoració de l’Oficina de Residències.
Definició de les tasques a abordar d’immediat.
Categorització: verd, carbassa, vermell

Opcions Declarada / desestimada / pendent de valorar (data)
Data de la decisió La de la sessió de treball on es pren
Periodicitat de l’activitat Única, revisada en cada canvi de situació.
Responsable de la decisió Delegat/da de Residències supervisat/da pel Coordinador de l’Oficina
Entitats que hi intervenen AP, SP
Forma de treball Col·legiada (sessió de treball) i oficialitzada
Eines de comunicació Correu electrònic exclusivament, GIR quan l’OfRES hi tingui accés
Documentació Acta o fil de missatges → espai d’acords
A qui s’informa Residència, EAP..., DDS, SP
Producte 1 Semàfor
Producte 2 Proposta de mesures correctores: sectorització, aïllament; diagnòstic i de protecció; aplicació de les normes i resolució 

de dubtes; valoració trasllats i gestió de buffers, ingressos sanitaris; activació del SOC.
Publicació Sharepoint: acta, si així es decideix: Comissió clínico social
Següent pas Abordatge de la situació
Indicador/s i Avaluació Nombre de decisions pendents / situacions detectades

Temps de resposta: cal declaració / declaració positiva, < 24 hores
Declaracions negatives / situacions detectades

Data actualització de la fitxa 31 gener 2022
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Activitat 4: Abordatge de la situació
Línia Oficina de Residències
Breu descripció Coordinar i col·laborar en la resposta a la Covid i en la generació d’informació per part de la Residència i amb l’EAP i SP 

fins a la seva resolució.
Data d’inici Un cop declarada la situació Covid en una Residència
Data de finalització Un cop tancada la situació Covid en una Residència
Periodicitat de l’activitat Constant i més o menys intensa en funció de l’evolució.
Mesures correctores 
immediates, de crisi

Sectorització, aïllament; facilitar eines de diagnòstic i de protecció; suport a l’aplicació de les normes i resolució de 
dubtes; valoració trasllats i gestió de buffers, ingressos sanitaris; activació del SOC
Suport organitzacional i emocional a l’equip de la Residència en la presa de decisions. Potenciació de la normalitat en el 
centre.

Mesures correctores continues Les anteriors + seguiment de necessitats; suport metodològic; efectuar retorns; informació famílies...
Responsable al territori Delegat en col·laboració amb la Residència i amb l’EAP, supervisat pel Coordinador de l’Oficina.
Entitats que hi intervenen SP, AP, Dir Social, RES.
Forma de treball Col·legiada i col·laborativa
Cal confirmació de les mesures 
aplicades

Si, correu electrònic i in situ, si cal.

Comunicació Correu electrònic
Documentació Traçabilitat trasllats, RRHH, estat de buffers, Situació Covid, Pla de contingència
Publicació Sharepoint intern OfRES. GIR quan sigui possible

A qui s’informa Comitè de Direcció de Residències, CD del CSB, Comissió clínco social, RES, DDS i agents i organisme acreditats externs

Producte tècnic secundari Càrrega del Gir. Tècniques DDS
Butlletins, notes informatives → www.aisbcn.cat

Següent pas Seguiment
Indicador/s i Avaluació 
d’activitats

S’ha produït desabastiment: EPIs, material de diagnòstic..., si/no
Trasllats a buffers / residents +, si/no
Ingressos Hospital d’aguts / residents +, si/no
Èxitus / residents +, si/no
Ratis substitucions SOC, InfoResidències / plantilla teòrica

Data actualització de la fitxa 31 gener 2022
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Activitat 5: Monitorització de la situació
Línia Oficina de Residències
Breu descripció Conèixer l’evolució Covid de la Residència atenent la informació recollida sistemàticament en col·laboració amb Atenció 

primària, la Residència, Salut pública i la Direcció social.
Data d’inici Un cop s’han iniciat les mesures correctores indicades en l’activitat 4.
Data de finalització Un cop es defineix el tancament de la situació Covid

Informació a recollir, eines de seguiment Pel que fa a les persones residents: casos nous, estat vacunal, estat de cribratges, estudi de casos / aïllament de 
contactes, aplicació de sectorització i aïllament, disponibilitat EPIs, finals de vida...; peticions trasllats
Pel que fa als professionals: afectació Covid, estat vacunal, SPRL, absències, rotació, peticions SOC; impacte en l’atenció.
Pel que fa al centre: mapa Covid i no Covid, estat real del centre.

Referència Pla sectorial i Protocols de /Salut i DDS.

Punt d’entrada de la informació oficinaresidenciesbcnciutat@catsalut.cat

Cal confirmació ? Si, comparació de fonts i extracció del mínim comú. In situ, si cal.

Responsable de la recollida de la 
informació

Tècnics de Drets socials i tècnics /Salut coordinats per el/la Delegat/da de Residències

Criteris a considerar Valoració EAP, Valoració SP, Valoració OfRES sublimades pel/per la Delegat/da de Residències
Periodicitat de l’activitat En funció dels esdeveniments, fins al tancament de la situació Covid.
Responsable principal en el territori Delegada de residències, OfRES supervisat pel Coordinador de l’Oficina
Entitats que hi intervenen DGAPiD, DDS, AP, SP
Forma de treball Grup de treball ad hoc per cada Centre
Mètode  / eines de comunicació Correu electrònic, telèfon, whatsapp, teams
Documentació generada Situació Covid, trasllats, seguiment SOC...
Producte tècnic Categorització → semàfor. Situació Covid.
Qui el produeix Delegada de residències, OfRES
Publicació de documents Sharepoint intern OfRES
A qui s’informa EAP, SP, Residència, Direcció social, Comissió clínico social, DDS
Següent pas Decidir si es tanca la Situació Covid
Indicador/s i Avaluació S’ha produït desabastiment: EPIs, material de diagnòstic..., si/no

Trasllats a buffers / residents +, si/no
Ingressos Hospital d’aguts / residents +, si/no
Èxitus / residents +, si/no
Ratis substitucions SOC, InfoResidències / plantilla teòrica
Concatenació de casos: durada de l’episodi / durada teòrica, < 1
Complimentació GIR per part de la Residència, si/no

Data actualització de la fitxa 31 gener 2022dilluns, 21 febrer de 2022 11
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Activitat 5t: Gestió de trasllats
Línia Oficina de Residències
Breu descripció Declarada  la situació Covid, s valora la necessitats de trasllat de residents a places buffer per decisió sanitària a fi 

d’assegurar l’atenció segura de les persones i el correcte funcionament del centre.
Data d’inici La de la decisió de traslladar una persona.
Data de finalització La del retorn d’una persona traslladada a la seva plaça d’origen o una altra substitutòria però definitiva.

Informació a recollir La del protocol definit

Punt d’entrada de la informació Bústia de l’Oficina
Bústia AO pel seguiment

Cal confirmació ? Si. En el moment concret d’efectuar el trasllat per confirmar que les condicions de la persona no han canviat.

Responsable tècnic/a Tècnic/a encarregat/da
Periodicitat de l’activitat Discrecional segons necessitats
Responsable en el territori Delegat/des
Entitats que hi intervenen OfRES, AP, SP, DDS
Forma de treball Ad hoc
Mètode  / eines de comunicació Correu electrònic per formalitzar, telèfon...
Documentació generada Fil de correus
Producte tècnic Fitxer de traçabilitat
Qui el produeix Tècnic/a encarregat/da
Publicació de documents Sharepoint, fitxer de traçabilitat
A qui s’informa Residència, AP, SP, DDS, CSSBcn
Indicador/s i Avaluació Temps transcorregut entre la decisió i el trasllat efectiu, < 4 hores
Data actualització de la fitxa 31 gener 2022

Programa de gestió Covid.



Decisió 2: Tancament de la situació
Línia Oficina de Residències
Breu descripció Decisió de si es pot tancar la situació Covid en una Residència.

Data de la decisió La de la sessió de treball on es pren.
Tasques Valoració d’AP, de SP, de la Dir Social, de la pròpia Residència...

Valoració de l’Oficina de Residències.
Categorització: verd, carbassa (si manté professionals de baixa per Covid)

Criteris pel tancament de la situació Cap positiu, ni resident ni treballador.
Cap persona desplaçada. Totes les traslladades han retornat

Opcions, següent pas Si es compleixen els criteris, tancament.
Si no es compleixen els criteris, seguiment.

Periodicitat de l’activitat Cíclica, revisada en cada canvi de situació.
Responsable principal en el territori Delegat/da en col·laboració amb tots els actors implicats supervisat per la Coordinació de l’Oficina
Entitats que hi intervenen AP, SP, Dir Social... Residències
Forma de treball Col·legiada
Eines de comunicació Correu electrònic
Registre / notes / documentació Acta
Producte Semàfor, Situació Covid.
Publicació de documents Acta o fil de missatges a Sharepoint. 
A qui s’informa Als integrants del grup, correu electrònic. Comunicació al centre.
Indicador/s i Avaluació Temps transcorregut entre la declaració / tancament

Temps d’episodi / temps teòric
Data finalització Un cop decidit pel grup de treball.
Data actualització de la fitxa 31 gener 2022
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Activitat 6: Consolidació de la informació Covid i no Covid
Línia Oficina de Residències
Breu descripció Tancar formalment o a demanda de part: institucional, judicial…

Data / moment d’inici 2021
Informació a recollir La derivada de l’encàrrec o petició que la justifiqui.

Aportació de les Delegades Processos i intervencions de l’Oficina 

Responsable Coordinació organitzativa de l’Oficina

Criteri d’elaboració Necessitats o demandes.

Cal validació ? Discrecionalment
Tipus Informes de gestió.

Requeriments judicials, legals.
Informes d’intervenció.
Eventualment, informes de seguiment

Periodicitat de l’activitat Discrecional
Entitats, professionals... que hi intervenen Les implicades per cada demanda d’informació en concret
Forma de treball Centralitzada en la coordinació organitzativa en equip amb la Delegada/t
Documentació generada Documents específics, informes

Publicació de documents SharePoint, privat OfRES
A qui s’informa Al/la sol·licitant, Assessoria jurídica
Data actualització de la fitxa 31 gener 2022

Programa de gestió Covid.
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Decisió 3: Acciones executives
Línia Oficina Integrada
Breu descripció Decidir a partir de la informació recollida, de les valoracions dels integrants del grup i de les 

conclusions i el centre amerita una intervenció concreta: tancament total o parcial, temporal o 
definitiu, substitució de l’equip directiu i/o de l’equip sanitari, del RHS…

Data La de la sessió on es pren
Informació a recollir Informe definitiu

Informació a demanar Informe preceptiu de la Inspecció de Serveis

Responsable El Coordinador de l’Oficina

Cal validació ? SI, l’acord
Periodicitat de l’activitat Única. Reiteració si no causa efectes
Forma de treball Col·legiada
Documentació generada Document específic + Informe d'Inspecció

Publicació de documents SharePoint
Qui formalitza la decisió Gerència del CSB
A qui s’informa DGAPiD del DDS, D Planificació de /Salut
Data actualització de la fitxa 30 gener 2022

Programa de gestió Covid.


