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Introducció	.................................................................................	
Aquest	pla	de	continuïtat	té	per	objecte	definir	mesures	preventives	per	evitar	el	contagi	
del	COVID-19	a	conseqüència	de	les	tasques	derivades	del	treball,	en	la	fase	de	
desescalament	i	desconfinament	progressiu	en	què	ens	trobem.	

Es	tracta	d’un	protocol	específic	per	a	aquest	servei,	el	qual	complementa	i	adapta	
aquelles	mesures	que,	amb	caràcter	general,	regeixen	per	a	tots	els	centres	i	serveis	del	
Grup	Sant	Pere	Claver.	

Tant	les	mesures	generals	a	nivell	de	Grup	com	aquelles	específiques	d’aquest	servei	en	
concret	es	trobaran	sempre	actualitzades	a	la	url	de	la	nostra	Intranet	habilitada	per	
l’organització	amb	aquesta	finalitat	>>	http://www.santpereclaver.org/covid19/protocol.	

“Pla	d’acció	per	la	gestió	de	persones	en	l’àmbit	residencial	i	l’assistència	sanitària	en	
situació	de	pandèmia	per	COVID-19	del	Servei	Català	de	la	Salut”	
(https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-
divulgatiu/pla-accio-residencies.pdf),	sempre	tenint	en	compte	la	situació	clínica	de	la	
persona.		

Guia	d’actuació	als	serveis	de	salut	mental	i	addiccions	en	el	context	de	la	pandèmia	pel	
coronavirus	SARSCoV-2	en	el	període	de	des	confinament,	emesa	pel	Servei	Català	de	la	
Salut.	

L’equip	d’atenció	a	domicili	(	Llars	amb	suport,	PSALL,	Vida	Independent	i	PAC	)	ha	atès	de	
forma	presencial	 i/o	telefònica	a	les	persones	vinculades	als	diferents	programes,	des	de	
l’inici	de	l’alarma	sanitària,	tenint	en	compte	els	següents	criteris:		

Suport	especial	en	situació	d'aïllament:	Suport	insubstituïble	a	persones	en	aïllament	per	
infecció	de	la	COVID-19.	

Suport	 intens	 continuat:	 Manteniment	 insubstituïble	 de	 cobertura	 de	 necessitats	
bàsiques	 sense	 possibilitat	 de	 reduir	 l’atenció,	 a	 excepció	 d’activitats	 que	 puguin	 ser	
cobertes	amb	garanties	per	la	xarxa	de	suport	familiar	de	manera	eventual	i	sempre	amb	
la	supervisió	del	servei	professional.	

Suport	parcial:	El	suport	parcial,	en	cas	d’absència	de	xarxa	de	suport	familiar	 i/o	social,	
s’haurà	 de	 valorar	 amb	 criteris	 professionals.	 En	 aquests	 casos,	 la	 persona	 professional	
haurà	de	fer	un	ús	estimatiu	i	adaptatiu,	tot	considerant	l’entorn	immediat	de	la	persona	
(família,	veïns),	podent	demanar	suport	del	mateix.		

Suport	 substituïble	 per	mitjans	 telemàtics:	Per	 a	 casos	 en	 que	 els	 suports	 de	 l’ajuda	 a	
domicili	 poden	 ser	 tractats	 per	 la	 persona	 i/o	 l’entorn,	 garantint	 sempre	 l’existència	 de	
mitjans	de	contacte	entre	la	persona	usuària	i	les	persones	professionals	en	qualsevol	de	
les	seves	modalitats	telemàtiques	(telefònicament,	videoconferència,	teleassistència...).		
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L’establiment	dels	 termes	d’aquest	protocol	s’ha	compartit	amb	els	membres	de	 l’equip	
amb	 la	 previsió	 de	 revisió	 periòdica	 per	 tal	 de	 fer-ne	 els	 ajustos	 necessaris	 tenint	 en	
compte	 les	 recomanacions	 generals	 i	 la	 necessitat	 dels	 usuaris.	 	 La	 recomanació	
permanent	es	 la	de	mantenir	 la	màxima	prudència	 i	 evitar	qualsevol	 situació	que	pugui	
suposar	un	risc	tant	pel	professional	com	per	l’usuari.		

S’ha	revisat	el	pla	de	continuïtat	elaborat	al	maig		i	es	procedeix	a	afegir	accions	de	cara	al	
mes	 de	 juny	 ,	 juliol	 i	 agost.		

Organització	del	treball	.......................................................	
Fase	1	–	a	partir	del	dia	1	de	juny		

L’equip	continuarà	realitzant	la	reunió	setmanal	els	dimarts	en	l’horari	habitual	d’11	a	14h	.		

L’equip	 continuarà	 realitzant	 la	 supervisió	 mensual	 amb	 la	 periodicitat	 habitual:	 1ers	 dijous	 de	
cada	mes	de	13:30	a	15h			

L’equip	continuarà	mantenint	les	visites	presencials	a	excepció	dels	següents	supòsits:		

- Persones	que	s’hagin	desplaçat	a	viure	amb	els	seus	familiars	i	encara	no	preveuen	tornar.	
En	algun	cas	es	convenient	fer	un	apropament	presencial	i	proposar	fer	una	sortida	per	
l’entorn	del	domicili	i	treballar	les	dificultats	de	sortir	i/o	de	reprendre	activitats.		

- Persones	que,	circumstancialment,	convisquin	amb	la	seva	parella	i	encara	no	estigui	
previst	el	retorn	a	l’activitat	laboral	que	realitzaven	i/o	fan	teletreball	i	la	presencia	pugui	
ser	disruptiva	o	les	dimensions	de	l’espai	no	ho	recomanin.		

- Persones	que	encara	no	accepten	la	presencia	en	el	seu	domicili.	

Amb	 aquests	 usuaris	 es	 mantindrà	 el	 suport	 telefònic	 setmanal	 i	 es	 convidarà	 a	 quedar	 amb	
periodicitat	setmanal	per	mantenir	el	contacte	fora	del	domicili	i	treballar	el	retorn	progressiu	a	la	
normalitat	o	per	mantenir	el	suport	emocional	que	puguin	requerir.		

En	els	casos	en	els	que	es	reinici	el	seguiment	presencial	es	compliran	les	següents	mesures	
bàsiques	descrites	en	el	protocol	de	seguretat	de	l’equip	(	annex	1	)	.		

- No	s’entrarà	en	el	domicili	si	hi	ha	sospita	de	símptomes		
- Si	entrem	en	el	domicili	aquest	haurà	d’estar	ventilat		
- Es	imprescindible	mantenir	la	distancia	de	seguretat	en	tot	moment		
- La	persona	atesa	portarà	la	seva	mascareta	posada		
- El	professional	disposarà	de	tot	el	material	necessari	per	complir	les	mesures	de	protecció	

i	seguirà	el	protocol	de	seguretat		
- La	durada	de	la	visita	s’ajustarà,	evitant	romandre	en	el	domicili	mes	temps	del	necessari	

per	la	realització	de	la	tasca	prevista.		

En	 aquells	 casos	 en	 que	 es	 detectin	 majors	 dificultats	 i/o	 afectació	 per	 la	 situació	 d’aïllament	
viscuda	o	s’observin	dificultats	per	sortir	al	 carrer	es	procedirà	a	coordinar	amb	els	 referents	de	
salut	mental	i	es	valorarà	la	possibilitat	de	convocar	una	reunió	online	amb	referents	del	CSMA	per	
tractar	conjuntament	aquesta	situació	i	valorar	la	intervenció	mes	adequada.		

Durant	aquest	període,		els	professionals	treballaran	amb	els	usuaris	les	següents	qüestions:		
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Què	és	el	que	més	m’ha	costat	en	aquest	període?		

Què	podria	fer	per	afrontar-ho	millor	si	torna	a	repetir-se	aquesta	situació?			

En	quins	casos	la	manca	de	recursos	(materials	o	funcionals)	telemàtics	ha	agreujat		l’aïllament?		

A	 partir	 de	 l’anàlisi	 de	 les	 respostes	 que	 es	 revisaran	 a	 finals	 de	 juny	 s’ajustaran	 els	 objectius	
individuals	 per	 facilitar	 l’afrontament	 de	 les	 dificultats	 detectades	 i	 la	 cerca	 d’estratègies	
adaptatives	i/o	d’accessibilitat.	

Durant	aquesta	fase	cal	supervisar:	

- la	 correcta	 utilització	 del	 material	 de	 protecció	 per	 part	 dels	 usuaris	 en	 el	 seu	 entorn	
immediat	i		en	el	moment	de	sortir	al	carrer		

- detectar	aquells	casos	que	tenen	dificultats	motrius	o	de	comprensió	de	l’ús	del	material	
de	protecció	

- detectar	les	dificultats	en	el	distanciament	físic	recomanat			

a	 partir	 de	 les	 observacions	 dels	 professionals	 durant	 les	 properes	 4	 setmanes	 es	 procedirà	 a	
detallar	estratègies	 i	propostes	que	els	facilitin	el	manteniment	de	 les	mesures	de	seguretat	 i	de	
distanciament	social.		

Es	farà	arribar	a	tots	els	usuaris	el	protocol	de	recomanacions	i	mesures	de	seguretat,	en	el	cas	de	
les	llars	amb	suport	es	penjarà	en	el	suro	de	l’espai	comú.		

Davant	una	eventual	ampliació	de	 la	durada	de	 la	situació	de	 l’estat	d’alerta,	s’haurà	d’estar	
especialment	 atents	 als	 efectes	 de	 l'aïllament	 social	 perllongat	 en	 persones	 en	 situació	 de	
vulnerabilitat.		

- Establiment	de	canals	de	comunicació	i	activament	de	suports	adaptats	a	la	situació	amb	
la	 xarxa	 de	 salut	 i	 de	 salut	mental	 en	 cas	 de	 desestabilització	 (visites	 preferents,	 prova	
PCR).	

- Protocol	d’aïllament	en	el	domicili	en	cas	de	sospita	de	Covid19	i	recomanació	sanitària,		a	
les		llars	amb	suport.	

- Tots	els	usuaris	de	 les	 llars	amb	suport	activaran,	amb	suport	dels	professionals,	 	 la	seva	
carpeta	Lamevasalut	per	tenir	accés	als	resultats	de	les	seves	proves	mediques.		

Fase	2-	1	de	juliol		

Es	preveu	que	a	partir	d’aquesta	data	finalitzi	el	període	de	confinament.		

L’equip	mantindrà	 les	mesures	 descrites	 en	 el	 protocol	 de	 forma	 permanent	 durant	 el	 mes	 de	
juliol	 i	agost.	En	funció	de	 l’anàlisi	de	 les	necessitats	/	dificultats	detectades	s’implementaran	 les	
mesures	de	suport	mes	adequades	i	s’explicitaran	en	el	seguiment	de	l’usuari/a.		

Mesures	de	protecció	individuals	.................................	
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El	professional	disposarà	de	material	EPI	:	1	mascareta	FPP2,	mascaretes	quirúrgiques,	gel	
hidroalcohòlic	,	guants	i	pantalla	protectora	i	seguirà	les	recomanacions	del	Protocol	amb	
Mesures	de	prevenció.		

Els	 professionals	 disposaran	 d’una	 mascareta	 de	 tela	 per	 a	 complementar	 la	 FPP2	 i	
mantenir-la	neta	mes	dies.		

Els	professionals	recolliran	en	el	despatx	201	de	la	2	planta	de	vila	i	vila	el	material	EPI	que	
necessitin	i	ho	registraran	en	el	full	Excel	per	preveure	la	reposició	periòdica.		

Abans	d’entrar	en	el	domicili	el	professional	preguntarà	a	la	persona	com	es	troba.	En	el	
cas	de	sospita	de	simptomatologia	compatible	amb	COVID19	el	professional	no	entrarà	en	
cap	cas	en	el	domicili	 i	contactarà	amb	el	 	CAP	per	notificar	la	situació.	A	partir	d’aquest	
moment	 es	 mantindrà	 seguiment	 telefònic	 i	 a	 nivell	 presencial	 es	 limitarà	 a	 facilitar	
aliments	o	medicaments.		

Un	cop	valorat	el	cas	per	part	de	l’equip	sanitari	es	valorarà	el	retorn	al	domicili.		

Mesures	de	protecció	per	a	les	persones	ateses	
o	visites	.........................................................................................	
Tots	els	usuaris	portaran	mascareta	durant	el	servei	i	en	presencia	del	professional	i	mantindran	la	
distància	de	seguretat.		
	

.............................................................................................................	
	
Protocol	elaborat	per:	

Marisa	García-Duran		

mgarciaduran@spcsocial.org		

607615071	
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