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INTRODUCCIÓ
Donada la preocupació actual en el context de la crisis de la COVID-19 i donat que el risc és
present en qualsevol moment, s’ha considerat necessari desenvolupar un marc de treball, per
minimitzar l’impacte que pot tenir un rebrot i perquè el virus no trobi nous hostes que infectar
i trencar la cadena de transmissió.
Per aquests motius el document es focalitza en:
-

trencar la cadena de transmissió de la malaltia
implementar procediments específics que seran el full de ruta per garantir la millor
qualitat d’atenció a les persones usuàries

OBJECTIUS
Oferir unes directrius senzilles, clares i eficaces per tal de poder assegurar un entorn segur per
als treballadors i residents. Les indicacions seran per ajudar a garantir la seguretat dels residents
i dels professionals que els atenen durant la crisi de la COVID-19.
Les accions que es duran a terme estan encaminades a:
- identificar possibles casos de COVID-19
- protocol·litzar accions a dur a terme una vegada s’hagi identificat un cas

ÀMBIT D’APLICACIÓ
La llar-residència Albatros
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DADES DEL CENTRE
-

Codi RESES S02443
Nom del centre Llar- residència Albatros
Telèfon de contacte 93.212.64.12 629.00.82.12
Adreça electrònica residencia@fundacioesmen.org
Nom i cognoms del director general del centre Ignacio de Gispert i Pastor
Nom i cognoms de la persona referent del centre: Inma Tarifa Hernández
Nombre de places (màxima capacitat instal·lada): 62
Nombre de places actives (ocupades): 59
Nombre de professionals per categories
o Auxiliars Tècnics Educatius (directe) 20
o Equip Tècnic (directe)
 Directora tècnica1
 Treballadora Social1
o Direcció General ( indirecte)1
o Direcció Administrativa (indirecte)1
o Administració (indirecte)4
o Manteniment (indirecte)1
o Auxiliars Serveis Generals ( indirecte)5

DESCRIPCIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA
-

-

-

-

Metres quadrats (m2): 1000m2 interiors // 600m2 exteriors
Nombre de plantes: 4
Espais comuns:
o Menjador 1
o Sales de relació 4
Nombre d’habitacions individuals: 2
Nombre d’habitacions dobles per planta:
o Planta primera 8
o Planta segona 7
o Planta soterrani 3
Nombre d’habitacions de més de dos residents per planta
o Planta primera 3
o Planta segona 3
o Planta soterrani 2
Nombre d’ascensors 1
Sistema de ventilació i climatització del centre: ventilació natural
Existència d’espai exterior (jardí, pati...) Si
Espai visites: espai exterior
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IDENTIFICACIÓ DE RECURSOS
1. Recursos humans i perfils disponibles
La llar-residència Albatros disposa d'una borsa de treball actualitzada de la qual formen part tant
persones que han treballat amb anterioritat en aquesta, com a personal nou que ha estat
entrevistat i seleccionat per a possibles suplències.
Es compta també amb el suport d'una empresa externa col·laboradora que també disposa d'una
borsa de treball en cas de que la pròpia no sigui suficient.
En cas de baixes de professionals assistencials i no assistencials, es reubicaran a professionals
d’altres serveis de la Fundació per donar servei a la llar-residència.
Així mateix, al personal contractat a jornada parcial, se’l sol·licitaria la seva disponibilitat per a
treballar en jornada completa, respectant els limitis horaris i descansos establerts per llei.
Tot el personal indirecte disponible en el centre també es posarà a la disposició de la
llar-residència en cas de necessitar-se suport en les diferents àrees d'actuació.

2. Recursos materials
Actualment la llar-residència disposa del següent stock de material preventiu:
Bates

150u

Monos

90u

Guants S (100u)
Guants M (100u)

75
120

Guants L (100u)

25

Mascaretes quirúrgica

2000u

Mascaretes FFP2 sense vàlvula

3000u

Mascaretes FFP2 amb vàlvula

-

Mascaretes FFP3 sense vàlvula

-

Mascaretes FFP3 amb vàlvula

30u

Pantalles

20u

Ulleres

20u

Peücs

200

Gorros paper

100

Gel hidroalcohòlic 500 ml

52u
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PERFIL DE LES PERSONES USUÀRIES
Persones usuàries amb discapacitat psíquica amb els següents nivells de suports:
-

Limitat: 25
Limitat amb TC: 9
Intermitents: 12
Extens:5
Extens amb TC: 5
Generalitzat: 4

COORDINACIÓ ACTORS TERRITORI
En tot moment el personal tècnic i de gestió de la llar- residència Albatros mantindrà una
comunicació diària contínua amb els diferents actors del territori per tal de poder donar resposta
a les necessitats de les persones usuàries i dels professionals de la llar. Això suposarà:
-

-

Contacte continu amb l’Equip d’Atenció Primària (EAP) i amb el EAR (Equip d’Atenció a
les Residències) del territori.
Coordinació amb el Departament de Treball Afers Socials i Famílies (DTASF)
Coordinació amb el Consorci de Servies Socials de Barcelona (CSSB)
Comunicació nominal dels casos de COVID-19 possibles, probables o confirmats entre
les persones usuàries i el personal es notificarà al Servei d’Epidemiologia de la Agència
de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i al servei de Malalties de Declaració Obligatòria
(MDO).
Informació al Servei de Prevenció de Riscos Laborals per al seguiment dels casos
possibles, probables o confirmats entre les persones treballadores.
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ESCENARIS I MESURES D’ACTUACIÓ
1.- Detecció precoç de casos


Tots els residents i professionals, excepte els que no siguin ja casos confirmats o
probables de COVID-19 o hagin superat la malaltia, seran objecte de control clínic i
epidemiològic diari. Aquesta llista ha d’incloure:
-

Temperatura
Presència de simptomatologia compatible amb COVID-19
Contacte amb una persona sospitosa, probable o confirmada de COVID-19



Si algun resident passa a tenir la consideració de cas sospitós, es procedirà al seu
aïllament immediat, així com al dels seus contactes estrets.



Si algun professional passa a tenir la consideració de cas sospitós, es retirarà del lloc de
treball i se li indicarà que contacti amb la mútua laboral perquè li faci la valoració i les
proves corresponents.

2. Aïllament i trasllat de les persones usuàries
En situació de sospita clínica compatible amb COVID-19:
Tot i que la llar-residència Albatros disposem de la possibilitat de sectorització física per plantes
i per àrees amb habitacions adequades per a fer l’aïllament, el perfil de les persones usuàries no
permet tenir les garanties de compliment de les mesures d’aïllament dels casos possibles o
confirmats ni tampoc el detectar i aïllar els seus contactes. Tampoc és possible garantir la
distància física entre les persones ni el compliment de les mesures de protecció. Donat que no
es pot garantir tot això i tampoc que la persona afectada de COVID-19 o els contactes restin
durant tot el període d’aïllament a la seva habitació ni tan sols a una planta d’aïllament, es
recomana que en cas d’aparèixer algun cas, es prioritzi la seva derivació a un centre d’aïllament
com s’ha fet prèviament, en que es pugui garantir el seu aïllament per tal d’evitar l’expansió del
brot entre la resta de persones usuàries.
Mentre no s’activa la mesura recomanada caldria ubicar-la a una habitació d’aïllament en una
zona de poc accés i no de pas i intentar mantenir-la a l’habitació, tot evitant el contacte amb la
resta de persones usuàries .
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Així mateix cal tenir en compte tant el nombre de casos detectats com el perfil cognitiu dels
mateixos per tal de garantir el compliment de les mesures d'aïllament preventives. Tenint en
compte les dues variables es designarà una zona o un altra de la llar per a realitzar l'aïllament
preventiu:
-

nombre de casos detectats:
 entre 1 i 2 casos l'aïllament preventiu es realitzarà a les habitacions individuals
 3 o més casos el aïllament preventiu es realitzarà a les habitacions de la planta
soterrani i es considerarà aquesta planta como zona vermella.

-

nivell cognitiu del caso detectat:
 si permet garantir el compliment de les mesures d'aïllament es realitzarà a les
habitacions individuals
 si no permet garantir el compliment de les mesures d'aïllament es realitzarà a
les habitacions de la planta soterrani i s'augmentarà el nivell de vigilància i
control per part de personal d'atenció directa

3.- Actuació
 Contactar amb el referent de l’EAP de la llar-residència per a la valoració i recollida de
mostra per a PCR.
 Quan s’hagi confirmat el cas a la llar-residència (PCR positiva), el resident s’ha de
traslladar a un centre d’aïllament. Contactar amb Consorci de Servies Socials de
Barcelona (CSSB)
 S’ha d’informar a Salut Pública
 L’EAP contactarà amb els serveis de vigilància epidemiològica del territori per a l’estudi
del brot i per determinar l’actuació.
 Els professionals s’han de realitzar també la prova al servei de prevenció de riscos o
mútues laborals o al mateix equip d’atenció primària. En cas de ser positiu caldrà
derivar-los a la mútua laboral per al seu seguiment.
 Cal repetir aquest procediment al cap de 7 dies.
 Si apareixen nous casos s’ha de repetir el procediment fins que no aparegui cap nou cas.
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NETEJA D’ESPAIS I SUPERFICIES
Es durà a terme les diferents mesures emmarcades dintre del protocol del Departament de Salut
per la qual cosa s’ha elaborat un Pla de Seguretat e Higiene ( PSH) i que considera els següents
punts:
-

Ventilació diària de les instal·lacions de la llar-residència tenint en compte la
temperatura ambiental.
- Correcta neteja dels espais (banys, habitacions i zones comuns).
- Plans de neteja establerts amb registre i supervisió de les vegades que es fan les
neteges diàries.
- Rentat de la roba.
- En cas d’un o més casos de COVID-19 cal fer una correcta neteja dels espais.
- Adoptar mesures extremes de neteja amb els desinfectats recomanats per les
autoritats sanitàries, els llocs on s’agafen les persones i zones accessibles per a persones
deambulants.
- Compliment i supervisió dels plans de neteja segons els protocols.
- Gestió de residus segons els protocols.
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Annex 1
COMITÈ REBROT COVID-19
En previsió d’una nova onada epidèmica de Covid19 es constitueix Comitè de Rebrot de la llarresidència Albatros amb data 10/7/2020 amb l’objectiu de preparació i resposta front una
onada epidèmica Rebrot amb les següents indicacions.
Funció: la gestió de l’episodi i de les seves conseqüències a l’interior de la llar residència Albatros
d’acord amb la normativa i els protocols vigents.
Comandament executiu: Serà qui activi el Comitè, actuarà com interlocutora amb els diferents
actors del territori i posarà en funcionament el protocol de contingència. Tindrà disponibilitat
immediata les 24h
- Inma Tarifa, Direcció tècnica de la llar-residència Albatros
Assistencial usuaris: l’Equip educatiu de la llar-Residència i l’Equip d’Atenció primària del EAP
Sarrià.
Assistencial treballadors: Unitat Bàsica de Salut del Servei de Prevenció de Riscos laborals.
- Interlocutora del Servei de Prevenció de Riscos laborals de la Llar-residència Albatros
- Tècnic prevenció SPASS GROUP – PREVENCIÓ I SALUT
En cas de una nova onada epidèmica de Covid19 la Direcció de la llar-residència disposa d’una
bossa pròpia de personal substitut i d’un Pla de formació de personal suplent, així com el suport
d'una empresa externa col·laboradora que també disposa d'una borsa de treball en cas de que
la pròpia no sigui suficient.
En cas de baixes de professionals assistencials i no assistencials, es reubicaran a professionals
d’altres serveis de la Fundació per donar servei a la llar-residència.
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El Comitè es constituirà d’ofici en conèixer l’aparició d’un cas simptomàtic suggestiu o d’un cas
positiu confirmat be de resident be de treballador i posarà en funcionament el protocol de
contingència.
Es notificarà en dia feiner, de manera urgent al:
• Servei d’Epidemiologia de l’ASPB
• EAP Sarrià
En cap de setmana o festiu, també de manera urgent,
•

Servei d’urgències de vigilància epidemiològica SUVEC

La constitució del Comitè de Rebrot Covid19 de la llar-residència Albatros es farà pública amb
data 15 de juliol 2020:
- A la web de la llar-residència Albatros
- A les persones usuàries
- A familiars i tutors
- Al Consell de Participació del Centre
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