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Notas de la presentación
El IV Capítol del Decret-llei 12/2020, de 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19, regula l’adopció de mesures organitzatives, competencials i materials per garantir una adequada direcció i coordinació en les actuacions de prevenció i control de la infecció pel SARS-CoV-2,  així com de subministrament d’informació, en l’àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial.Faculta el Departament de Salut per disposar àmpliament de totes les mesures organitzatives de caràcter sanitari i assistencial d’ordenació i coordinació que siguin necessàries per garantir en els centres socials de caràcter residencial el compliment de les normes vinculades a la prevenció i el control  front a la COVID-19, i estableix els criteris per a l’adopció i la gestió de les mesures d’intervenció previstes en l’apartat tercer de l’Ordre SND/275/2020, de 23 de març, en la redacció donada per l'Ordre SND/322/2020, de 3 d'abril.Aquest pla s’inicia en reunions amb multiples actors del sector salut i col·laboració d’assessors de l’entorn residencial i professionals del TASF
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PLA DE 
RESIDÈNCIES

Mapa de 
residències

1. Categorització residències: 
• Tipus A
• Tipus B
• Tipus C

4. Categorització ESTAT residències:
• verdes
• taronges
• vermelles

3. Actualització cens residències

2. Categorització dels residents: 
• Alpha
• Beta

Recursos 
residencials 
àmbit gent 

gran

1.044

Recursos 
residencials 

àmbit  
discapacitat

368

Recursos 
residencials 
àmbit Salut 

Mental

176

Recursos
residencials

àmbit
addiccions

88

REGIÓ SANITÀRIA
VERD

A
TARON

JA
VERMEL

LA

PENDENT 
DE 

VALORAR

TOTAL GENERAL 472 392 103 87

Moderador
Notas de la presentación
En l’aplicació del  Pla d'acció per la gestió de persones en l'àmbit residencial i l'assistència sanitària en situació de pandèmia per COVID-19. 10 d'abril publicat el 10 d’abril, elaborat pel Departament de Salut, Servei Català de la Salut i Departament de TASF; es fa necessària una intervenció d’alta intensitat assistencial a la població que viu en l’àmbit residencial per part dels dispositius sanitaris disposats al territori, amb el lideratge de l’Atenció Primària i Comunitària, augmentant el suport i l’atenció assistencial per part dels professionals d’Atenció Primària i Comunitària:-Categorització de les residències-Categorització dels residnets-Pla d’intervencio d’APiC:	-atenció a la descompensació de la malaltia	-resposta 7x24	-derivacions a altres nivells assistencials
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Gestió de 
residències

2. Llistat residències crítiques i seguiment 
i acompanyament 
• RRHH
• Material
• Organitzatiu
• Situació sanitària

3. Procediment reubicació  residència en 
trasllat

1. Criteris espais alternatius reubicació 
residents

ÀMBIT Desplaçats a 
altres 

residències

Desplaçats a 
hotels o altres 

recursos socials

Residents que han 
retornat amb les 

seves famílies
Total gent gran 937 1.009 764
Total discapacitats 81 96 471
Total salut mental i 

addiccions 
29 26 64

TOTAL 1.047 1.131 1.299

Regió Sanitària Places Disponibles Places Ocupades Nº d'espais 

Camp de Tarragona 56 60 5 
Catalunya Central 71 45 4 
Girona 55 93 5 
Metropolitana Nord 125 46 2 
Metropolitana Sud 40 0 1 
Terres de l'Ebre 77 0 1 
Barcelona Ciutat 310 253 13 
Lleida i Alt Pirineu i Aran 87 105 11 
Total  821 602 42 

 

28

4. Criteris de  reubicació de residents

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/professionals/consulta/index.html?cat=abca6833-6915-11ea-88fa-005056924a59&submit=true&page30d6c1a8-68f8-11ea-88fa-005056924a59=1&googleoff=1
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Gestió de 
residències

7. Pla de desescalada dels centres 
residencials:
• Procediment aïllament
• Procediment ingressos.
• Procediment visites familiars.  
• Procediment recuperació activitat 6. Pla de contingència residencial

5. Criteris ingrés residència de gent gran

4. Acompanyament Final de Vida

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/pla-desescalada-centres-residencials.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/guia-plans-contingencia-residencies.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/acompanyament-final-vida.pdf
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Gestió de 
persones

2. Disponibilitat de plantilla .
• Inclusió dels professionals de 

residències en el protocol  i 
circuit dels professionals
sanitaris

• Gestió de IT en personal 
residencies per treballar retorn 
(gestió ICAM) 

3. Atenció a professionals. Inclusió en 
protocol per pernoctar en hotels 
segons criteris d'inclusió per a 
professionals santiari

1. Crida Residències: bossa de treball 
unificada

REGIÓ SANITÀRIA 18.05.20

Metge/essa 235

Infermer/a 70

Gerocultor/a 344

Fisioterapeuta 548

Treballador/a social 487

Terapeuta ocupacional 87

Educador social 407

Psicòleg/òloga 1362

Tècnic/a auxiliar 347

TOTAL 3.887

2%
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Formació 
professionals

2. Webminar: Teràpies respiratòries domiciliàries en persones en situació aguda, al 
domicili particular o residència social

3. Webminar: Què hem après del COVID-19 sobre els equips de protecció individual 

1. Webminar: Mesures preventives i higièniques. Circuits en la sectorització en el 
control d'infeccions a residències

5. Difusió vídeos formatius:
• Vídeo - Pla d'actuació sanitària a les residències
• Vídeo - Com posar i treure la mascareta correctament?
• Vídeo - Material del SARS-CoV-2 per a les residències
• Vídeo - Com treure’s els EPI amb seguretat
• Vídeo - Com posar-se els EPI amb seguretat

6. Webminar: Actualització en epidemiologia i clínica de la COVID

https://www.youtube.com/watch?v=sq4rcj8Bf9E
https://youtu.be/EKGO6SRjJWU
https://www.youtube.com/watch?v=6DyXQWdfD6Q
https://www.youtube.com/watch?v=7Mz8U3YEtB8
https://www.youtube.com/watch?v=iiPkZPGo3B8
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Prevenció i 
Control de la 
Infecció per 
SARS-COV-2

2. Criteris i recomanacions per la 
higienització la desinfecció d'espais 
s/desinfecció

3. Document Gestió de residus a les 
residències

4. Oficina per la prevenció i control de la 
infecció d’espais tancats (Salut 
Pública)

5. Definir circuit per  activar inspeccions 
i posterior mesures d’actuació

1. Sectorització residències/control 
infecció
• Procediment per la sectorització

residències 
• Planificació de avaluació i 

coordinació agents territori

6. Residències sentinella

7. Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència
humana

8. Intervenció i actuació salut pública 6683 Atencions telefòniques
771 intervencions residències

43

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-residencies-geriatriques.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/gestio-residus.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-sectoritzacio-residencies.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
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Atenció 
Sanitària

2. Protocol acompanyament a residents en 
final de vida

3. Elaboració protocol clínic abordatge 
COVID residències i domicili

1. Publicació Procediment d'atenció 
residències COVID (identificació casos, 
actuació sanitària) 5. Estratègia cribatge massiu residents i  

professionals residències

4. Tractament pneumònies a Residencies i 
domicilis

Total de 68.688 tests PCR tant a 
residents com a treballadors

El 82,0% a dispositius de gent gran, un 
10,9% a dispositius de persones amb 
discapacitat, un 3,8% a dispositius de 
menors i un 2,2% a salut mental i 
addiccions.

Un 61,1% del total de test s’han 
realitzat als residents i un 38,9% als 
treballadors

889,4 Professionals equivalents 
d’atenció primaria

Residències pròpies: 17 
professionals a temps total i 15 a 

temps parcial

Moderador
Notas de la presentación
Recomanacions pràctiques per a la presa de decisions ètiques i clíniques en l’entorn residencial en context de la crisi de COVID-19

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-residencies.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/algoritme-deteccio-tractament-pneumonies-comunitat.pdf
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Atenció 
Sanitària

7. Elaboració d'infografies criteris alerta per a 
cuidadors

6. Procediment mesures control i prevenció
infecció a les residències

8. Procediment per l’ús de l’oxigenoterapia

9. Recomanacions pràctiques per a la presa de 
decisions ètiques i clíniques en l’entorn 
residencial en context de la crisi de COVID-19

10. Intensificació de l’atenció directa 

Moderador
Notas de la presentación
Recomanacions pràctiques per a la presa de decisions ètiques i clíniques en l’entorn residencial en context de la crisi de COVID-19

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/signes-simptomes-alarma.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/recomanacions-decisions-residencies-covid-19.pdf
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2. Dotació residències: Oxigen fragmentat
(concentradors i bombones)

737

497.009

1.174.620 1.150.511
1.444.400 1.322.260 1.358.530

272.342

861.170 973.406 1.067.011
766.160

611.168
769.351

2.035.790 2.123.917

2.511.411

2.088.420 1.969.698

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

21.04.20 28.04.20 03.05.20 11.05.20 18.5.20 25.05.20

Material repartit

Repartit Pendent per repartir les següents 24-48 hores TOTAL

Logística

11.498.587 unitats de material

1. Gestió i distribució de material de 
protecció individual
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Logística

3. Definició del material  assistencial sanitari
adient per l’atenció sanitària a residències 

Dades i 
sistemes 

d’informació

4. ECAP. Accés historia clínica des de les 
residències

1. Quadre de Comandament: 
qüestionaris autoavaluació

2. Sistemes de recollida d’informació 
seguiment. Ex. PROSP 

4. Elaboració i distribució de kit de farmàcia
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RESIDÈNCIES

Atenció al 
ciutadà i altres 

agents

1. Gestió reclamacions
• Circuit únic
• Gestió GRE
• Criteris de qualitat

2. Reunions informatives amb Mon 
Local, patronals i sindicats

3. FAQS ciutadania i residències

21.04.30 27.04.20 05.05.20 11.05.20 18.05.20 25.05.20
TANCADES 15 60 197 267 368 401
OBERTES 12 63 64 47 41 46
DERIVADES 52 58 80 88
NUL·LES 3 6 6
TOTAL 27 123 313 375 495 541
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PLA DE 
RESIDÈNCIES

Comunicació

1. Creació Canalsalut RESIDÈNCIES

4. Recomanacions de comunicació i 
acompanyament a les famílies

Aspectes 
Jurídics

3. Resolució del per la qual es declara la 
intervenció en el centre residencial 

2. RESOLUCIÓ SLT/836/2020, de 13 
d'abril

4. Decret Llei 17/2020 de 12 de maig

1. Desplegament instrucció 02/2020                                                               
EAP/hospital de referència i 
dispositius de suport (PADES, RHB...)
• Comissions coordinació 

territorials

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/professionals/consulta/?cat=abca6833-6915-11ea-88fa-005056924a59&submit=true
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Governança

1. Lideratge territorial:  Gerències Territorials 
CATSALUT
Comissions /equips de coordinació 

2. Designació de Delegats Territorials

3. Comissions /equips de coordinació 
• Atenció Primària
• Salut Pública
• Delegats territorials
• SEM
• Bombers
• Altres col·laboradors1. Suport i Assessoria a la recerca 

en l'entorn residencial

Recerca
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