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1. MESURES DE PREVENCIÓ PER EVITAR EL CONTAGI: 

1.1 Per part dels professionals: 
 Rentat de mans higiènic freqüent (veure annex 2) 

 Evitar tocar-se nas, boca i ulls amb les mans. 

 Rentat d’uniformes de manera freqüent (actualment cada dos dies l’equip de feiners, 

cada cap de setmana el torn cap de setmana) 

 Entrades i sortides de les instal·lacions: Realitzar rentat de mans amb aigua i sabó o 

amb gel hidroalcohòlic. Es disposen de 2 dispensadors de gel antisèptic, un situat a 

fora dels vestuaris i l’altre abans de la porta de sortida/entrada de professionals al 

centre. 

 Protocol de professionals externs (veure annex 4) 

 Ús de mascaretes i guants. 

o La mascareta serà obligatòria dur-la durant tota la jornada laboral. 

o Els guants fer-ne un ús responsable, augmentant sempre higiene de mans. 

o Els guants s’utilitzaran: 

 Repartiment de medicació, 

 Col·locació de cremes i canviar-los cada vegada que s’apliqui a un 

usuari diferent. 

 En aquelles ocasions que tinguin contacte físic directe amb usuaris (al 

llevar-se, al supervisar higienes i tasques de la vida diària i als àpats) 

 Quant tinguin contacte amb objectes que directament han de fer ús 

dels usuaris (coberts, material manualitats, etc.) 

1.2 De cara als usuaris: 
 Assegurar un rentat de mans higiènic freqüent, sobretot: 

o Abans dels àpats 

o Després de tossir o esternudar 

o Després d’anar al lavabo 

o Entrada Residència 

 Recordar l’ús de mocadors de paper d’un sol ús quan es presenti tos o esternuts i 

llançar-los un cop utilitzats. Si els mocadors no es troben a l’abast, esternudar i tossir 

cobrint-se amb la part interior de l’avantbraç. 

 Registre de temperatura diari: Mitjançant el termòmetre infraroig es realitzarà el 

control de temperatura de tots/es els usuaris 1 vegada al dia. Es registrarà 

directament a la Intranet a l’apartat “Registre de temperatura”. 
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*Per tal de fer el registre de temperatura: Col·locar el termòmetre a la templa (la sien) o la part 

posterior orella a una distancia de 2 a 5cm. 

1.3 De neteja i desinfecció d’espais, superfícies i materials: 
Neteja de superfícies 

S’ha reforçat el servei de neteja ampliant a 2 vegades al dia per tal de poder desinfectar espais, 

superfícies i objectes. 

Neteja d’objectes d’ús comú 

S’ha disposat un pot alcohol i mocadors d’un sol ús a cada control per tal de desinfectar els 

“walkies” i els telèfons abans de fer el canvi de torn amb els altres professionals. 
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2. MESURES A DUR A TERME EN CAS DE SOSPITA D’UN CONTAGI 

PER COVID-19 

2.1 Identificació d’un cas: 
S’està informant de manera diària a l’ajuntament de Barcelona de l’absència o presència 

d’usuaris amb possibles contagis. 

Els símptomes principals que poden fer sospitar d’un contagi son: 

1. Tos 

2. Febre >= 38ºC 

3. Dificultat respiratòria 

4. Malestar general 

En cas de dubte, consulteu a infermeria o metge, o truqueu al 061. 

Si la sospita de contagi és d’un professional: Informar a Direcció del centre o en la seva 

absència al professional de guàrdia i no presentar-se al lloc de treball. Posar-se en contacte 

amb els telèfon d’atenció especialitzada (Veure Annex 3). Procedir a seguir les recomanacions 

indicades. 

Si la sospita de contagi és d’un usuari: 

1. Avisar a metge/infermeria/Direcció del centre, i si no es trobés a la residència avisar al 

telèfon de guàrdia per rebre les indicacions sobre com actuar. 

2. Aïllar a l’usuari a una de les dos habitacions habilitades a la quarta planta (401 i 402) i 

posar-se els equips de protecció tal i com indica al punt 2.2. - d’aquest protocol. 

3. Posteriorment, trucar als telèfons disponibles per informar i consultar el possible cas 

de contagi de usuari i/o professional (veure annex 3). Cal informar que la Residència 

NO disposa dels requisits mínims per tal de fer un aïllament i que per tant, s’hauria de 

derivar el cas a un altre recurs assistencial hospitalari (pels trastorns psiquiàtrics dels 

usuaris, per la falta d’estructura que impedeix la tinença de lavabos d’ús individual i 

per la manca de recursos materials).  

4. Cal sol·licitar la pràctica de la prova diagnòstica, que ens ajudarà a determinar les 

mesures a prendre. En el cas que se li realitzés la prova, els resultats poden trigar entre 

24-48h. Hi ha la possibilitat que no es realitzi la prova diagnòstica. 

5. En funció de les indicacions dels recursos especialitzats es poden donar tres situacions: 

la derivació a l’hospital, l’aïllament a residència o l’aïllament a Hort de la Vila ( a 

l’espera o no de la prova diagnòstica). 

2.2 Derivació del usuari/a a l’hospital/centre mèdic 
Es prendran les mesures de prevenció pel seu aïllament temporal i el seu trasllat. 

 Un professional agafarà el material de protecció individual (EPI) guardat a infermeria i  

acompanyarà a l’usuari que presenta símptomes a una de les des habitacions 

habilitades. 

 Explicar al usuari que es trucarà al metge i que per prevenció haurà de romandre aïllat 

a la seva habitació fins que les autoritats mèdiques ens indiquin el contrari. Així 

mateix, que se li col·locarà mascareta i que el professional que l’acompanyi haurà 

d’estar protegit per evitar possibles contagis. 

 Col·locar al usuari una mascareta quirúrgica 
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 Col·locar l’equip complert (bata quirúrgica, mascareta FFP2 o FFP3 i guants) a un 

professional que serà el responsable d’acompanyar l’usuari a la seva habitació fins que 

es pugui fer el trasllat (veure Annex 1). En la mesura del possible el professional 

encarregat serà l’infermer o el Referent i haurà de traslladar a l’usuari de manera 

individual, evitant el contacte amb els altres usuaris i professionals. 

 En la mesura del possible, es realitzarà l’aïllament per part d’un professional amb el 

material de protecció individual (EPI) i traslladar l’usuari a l’habitació d’aïllament per 

tal d’evitar el contagi amb altres usuaris i/o professionals. Tanmateix, l’usuari no podrà 

tocar cap objecte o espai mentre deambula per espais comuns (manetes de portes, 

taules, etc.) 

 Si encara no s’ha trucat, es trucarà al Servei d’Epidemiologia de l’Agència de la Salut 

Pública (932384557/932384545) o al SUVEC (627480828). (veure Annex 3) 

 S’ha d’informar que la residència no disposa dels medis que garanteixin un aïllament 

que preservi la salut de la resta d’usuaris i professionals i per tant, sol·licitarem el seu 

trasllat a centre hospitalari i que se li realitzi la prova per determinar el diagnòstic i 

actuar en conseqüència. 

 S’avisarà a l’usuari del trasllat i a la direcció del centre i als referents tutelars si s’escau. 

 Si l’usuari no accepta el confinament a la residència o les mesures d’aïllament 

establertes, la persona haurà de marxar del centre i nosaltres trucar al 112 per informar. 

Trasllat d’un usuari a l’hospital: 

 Si les condicions clíniques de la persona empitjoressin o les situacions al centre 

residencial (ja sigui per impossibilitat d’aïllament correcte o per manca de 

professionals d’atenció́) fessin no possible el correcte maneig del pacient segons el 

criteri de l'equip sanitari, el cas haurà de ser derivat preferentment a un centre 

d’atenció intermèdia si no requereix mesures intensives. 

 Comunicar telefònicament perquè el personal que intervingui en el transport sigui 

informat del transport d’un possible cas de contagi i haurà d'utilitzar l'equip de 

protecció individual adequat. Cal evitar la proximitat d’altres residents o personal no 

necessari en el trasllat mentre es realitza aquest. 

 No s’haurà d’acompanyar a l’usuari. 

 En cas de defunció per un cas probable, possible o confirmat de COVID-19, s’aplicarà̀ el 

procediment específic de trasllat als serveis funeraris. Seguirem el protocol de 

defuncions de la residència. 

. 

2.3 Aïllament de l’usuari a Residència Cal Muns: 
En el supòsit que no es procedeixi al trasllat en un curt termini de temps i calgués mantenir 

l’usuari en aïllament per necessitat o bé perquè l’usuari està a l’espera dels resultats de la 

prova diagnòstica, es tindran en compte les següents consideracions: 

 La zona d’aïllament englobarà les habitacions 401, 402, el lavabo del davant i el tros de 

passadís que quedà en mig. A la porta del passadís (zona de les rentadores) s’habilitarà 

una taula/cadira on poder deixar el material EPI per poder entrar a l’habitació. També 

s’habilitarà la pica sobre les rentadores per poder realitzar la desinfecció del material 

com les ulleres de protecció, termòmetre, etc. 
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 La porta del passadís i de la zona de rentadores haurà̀ de romandre tancada. S’ha 

d’evitar mentre estigui en aïllament el desplaçament a les zones comunes de la 

residència. Si és imprescindible anar a les zones comunes de la residència, cal utilitzar 

màscara quirúrgica i fer una higiene de mans acurada abans de sortir de l’habitació i 

després de fer ús del bany. 

 S’haurà de quedar permanentment un professional al control de la Planta 4. La planta 

4, a més, quedarà tancada pels dos cantons i per entrar s’utilitzarà el timbre.  

 El lavabo d’aïllament (el de davant de les habitacions 401 i 402) haurà de ser netejat 

amb lleixiu domèstic, mínim 1 vegada al dia. 

 L’usuari si es troba indisposat, podrà fer ús del timbre del lavabo, per tal de ser atès 

pels professionals. També es pot fer mitjançant el mòbil si l’usuari en disposa. Cal 

valorar individualment les opcions, essent el control visual(mínim tres cops per torn i 

cada vegada que truqui al timbre) la millor opció per detectar i atendre les necessitats 

que pugui tenir. 

 A l'interior de l’habitació́ s'ha de col·locar un cubell d'escombraries amb tapa i pedal 

d'obertura, i en el seu interior una bossa de plàstic per als residus. 

 En quant als coberts, plats i gots, es farà ús de material d’un sol ús i es llançarà a la 

paperera de dins l’habitació.  

 Les tovalloles s'hauran de reemplaçar periòdicament sempre que estiguin humides. 

 Cal valorar cada cas de forma individual la possibilitat que pugui estar acompanyada, 

especialment en aquells casos que es troben en situació de final de vida. 

 Els professionals que entrin a l’habitació hauran d’extremar les mesures higièniques, 

rentant-se les mans amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica després de 

sortir de l’habitació i tenir contacte directe amb l’usuari. 

 Disposarem d'un registre en format Excel d'entrada i sortida diari de persones que 

accedeixin a l'habitació on s’haurà d’indicar data, hora, nom del professional i motiu 

d’entrada/ observacions. Seran un monitor per torn (matí, tarda i nit, feiners i cap de 

setmana), Dra i infermera. És important restringir l’entrada, el contacte i l’atenció 

directa amb l’usuari al menor nombre de professionals. 

 Després de l’assistència al pacient, l’equip de protecció́ individual que usi el 

professional s’haurà̀ de retirar a l’interior de l’habitació́ (al cubell amb tapa especificat 

amb anterioritat) a excepció́ de les ulleres i la mascareta, que s’hauran de retirar fora 

d’aquesta. Les ulleres abans de treure-les de l’habitació, es ficaran a una bossa. 

Després, caldrà̀ desinfectar-les i posteriorment rentar-les amb aigua i sabó. Després 

s’haurà̀ de fer la higiene de mans. Es guardaran en bosses individuals al control de la 

unitat on estigui la persona malalta. 

 Es mantindrà una comunicació fluïda amb infermeria per garantir la provisió de 

material EPI. 

2.4 Situacions de retorn a la residència 
A. En cas d’un resident derivat i ingressat en un hospital d’aguts o en un centre 

sociosanitari per un quadre d’insuficiència respiratòria aguda és necessari abans del 

retorn a residència de forma precoç, cal haver descartat que sigui un cas confirmat 

(mitjançant prova de laboratori) segons el Procediment d’actuació́ enfront de casos 

d’infecció́ pel nou coronavirus SARS-CoV-2 (versió 18/03/2020) a fi d’evitar l’exposició a 

la resta d’usuaris que provoqui un contagi dins de la residència on conviuen persones 

especialment vulnerables i de risc a fer complicacions greus associades a aquest tipus 

de virus. 
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B. En cas que un usuari sigui cas confirmat per COVID-19 es recomana romandre a 

hospital d’aguts o la derivació del resident a un hospital d’Atenció Intermèdia (veure la 

Guia d’actuació́ enfront de casos d’infecció́ pel nou coronavirus SARS-CoV-2 a centres 

d’atenció́ intermèdia) fins que se’l declari negatiu. 

2.5 Neteja de l’habitació de l’usuari possiblement contagiat: 
 Les superfícies que es toquen sovint (tauletes de nit, somiers, mobles del dormitori), 

les superfícies del bany i el vàter han de netejar-se amb material d’un sol ús i s’han de 

desinfectar cada dia amb un desinfectant domèstic que contingui lleixiu o amb una 

solució d’hipoclorit sòdic que contingui 1.000 ppm de clor actiu (dilució 1:50 d’un 

lleixiu amb una concentració de 40-50 g/litre preparat recentment). Els professionals 

de neteja faran la desinfecció de l’habitació. Prèviament, s’haurà informat a l’empresa 

proveïdora per tal que els professionals segueixin les mesures de protecció i de neteja 

corresponents. 

 Els professionals de neteja faran la desinfecció del bany al matí després de la dutxa de 

l’usuari. 

 És important que no quedi humitat a la superfície propera a la persona malalta. 

 La persona que s’encarregui de la neteja ha de protegir-se amb l’EPI quan entri a 

l’habitació. Després de la neteja s’ha de fer una bona higiene de mans. 

2.6 Maneig de gestió de residus a Residència Cal Muns: 
 Tota la roba bruta s’ha de col·locar en una bossa fins que se l’emporti bugaderia. 

Eviteu sacsejar la roba abans de rentar-la. 

 El material d’un sol ús utilitzat per la persona malalta i els seus cuidadors (guants, 

mocadors, mascaretes, coberts, plats i gots) o pel personal sanitari (excepte ulleres i 

mascareta FFP3) i qualsevol altre residu s’ha de llençar al cubell d’escombraries que hi 

hagi a l'habitació, preferiblement amb tapa i pedal d'obertura. La bossa de plàstic s'ha 

de tancar abans de treure-la de l'habitació i es retirarà com a mínim 1 cop al dia o 

quan es consideri necessari. 

 Després del contacte amb els residus, sempre s’haurà de fer una bona higiene de 

mans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

3. CONSELLS I RECOMANACIONS GENERALS EN RELACIÓ AMB LES 

PERSONES USUÀRIES I PROFESSIONALS QUE CONVIUEN A LA 

RESIDÈNCIA 
 Cal evitar el contacte directe amb els fluids corporals, especialment els orals o 

secrecions respiratòries i els excrements. No s’han de compartir objectes d’ús 

personal, com ara raspalls de dents, gots, plats, coberts, tovalloles, cigarrets, etc. 

 Els monitors hauran de fer autovigilància de l’aparició de símptomes d’infecció 

respiratòria aguda, com ara febre, tos, mal de coll, dificultat per respirar…, i consultar-

ho amb els serveis de salut en cas que apareguin. 
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4. DURACIÓ DE L’AÏLLAMENT DELS CASOS: 
 L’aïllament dels casos probables, possibles o confirmats, que no hagin estat traslladats 

al centre hospitalari, es mantindran aïllats fins a transcorreguts 14 dies des de la 

desaparició dels símptomes, sempre que el quadre clínic s’hagi resolt. El seguiment i 

l’alta seran supervisats pel seu metge d’atenció́ primària en coordinació amb l’equip 

del mateix centre. 

 S'informarà de la finalització́ de l’aïllament del cas als seus referents tutelars i a 

l’ajuntament de Barcelona. 
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ANNEX 1 
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****IMPORTANT**** 

Com a mesura preventiva de poder utilitzar la mascareta de protecció FFP2 durant més temps, 

haurem de protegir la mascareta FFP2 amb una mascareta quirúrgica a sobre. Així podrem 

conservar la mascareta d’altra filtració i llençar la quirúrgica.  

Per tal de poder protegir-nos bé es aconsellable utilitzar doble guant. 
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ANNEX 2 

 



14 
 

ANNEX 3 
Telèfons dels Serveis de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut 

Pública 

 Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública C. Roc 

Boronat 81-95 (edifici Salvany) 08005 Barcelona. Tlf: 935 513 693 / 935 513 674 

 Agència de Salut Pública de Barcelona Servei d’Epidemiologia (Barcelona ciutat). Pl. 

Lesseps, 1 08023 Barcelona.Tlf: 932 384 545 / mdo@aspb.cat 

 Servei d’Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC). Tlf. 627 480 

828. Laborables a partir de les 15h i les 24 el cap de setmana i festius. 

Telèfon en cas de sospita de COVID-19: 

 Servei de vigilància epidemiològica de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Tlf: 932 

384 557 / mdo@aspb.cat. (Aquest servei donarà les pautes a seguir per part de les 

persones malaltes, els contactes i els professionals). 

Telèfon de consultes per professionals del sistema català dels serveis socials COVID-19: 93 

887 64 97 , correu electrònic covid19.tsf@gencat.cat 

Com a últim recurs i altres consultes mèdiques: 061 
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Annex 4 
 

PROTOCOL DE CONTINGÈNCIES DAVANT CRÍSI COVID-19 PER PROFESSIONALS EXTERNS DE 

CENTRE CRI CAL MUNS 

  

Arrel de la crisi del COVID-19 i la declaració de l’estat d’alarma per part del Govern Espanyol, la 

Residència  Cal Muns ha iniciat una sèrie de mesures preventives per tal de minimitzar els riscos 

dels professionals i persones usuàries del centre.  

Aquestes mesures es fan extensives als professionals externs que realitzen tasques específiques 

dins del centre. I es concreten de la següent manera: 

MESURES GENERALS: 

 Aplicar-se el gel hidroalcohòlic desinfectant just al entrar al centre. Hem disposat d’un 
dosificador a l’entrada del personal.  

 Posar-se l’uniforme de treball i al acabar la jornada rentar-lo a 60ºC 
 Incrementar la freqüència de rentat de mans.   
 Desinfectar els productes que vinguin del exterior.  
 Ús de guants i mascaretes. L’empresa proveïdora haurà de facilitar als seus treballadors 

d’aquest material de protecció individual.  
 Mantenir la distància de seguretat (1.5m) al creuar-se amb altres professionals del 

centre.  
 Evitar la deambulació pel centre a excepció que sigui imprescindible.  
 Evitar al màxim i en la mida del possible el contacte amb les persones usuàries.  
 Si presenta simptomatologia compatible amb el COVID-19, haurà de fer una consulta 

mèdica per determinar la continuïtat o no en l’exercici de les seves funcions.  
 Cada proveïdor determinarà les mesures específiques que considerin adients. 
 Podran fer servir el menjador de professionals per torns sempre i quan no hi hagin 

professionals d’atenció directa de les persones usuàries.   

MESURES ESPECÍFIQUES: 

Cuina:  

 Al tractar-se d’una zona neta, caldrà fer més incís en les mesures d’higiene 
determinades, tant del professionals com dels espais i dels estris.   

 Mantenir la distància dels proveïdors d’alimentació que entrin al centre.  

Manteniment: 

 Realitzar les intervencions imprescindibles i urgents si es troben en espais d’ús de 
persones usuàries.  

 Es posposaran tots aquells arranjaments que a data d’avui no impedeixin el 
funcionament habitual del centre i no generin un prejudici a les persones usuàries.  

 Prendre les mesures d’higiene i deixar l’espai net després de cada intervenció.  

Neteja: 

 Reforçar el servei per tal de desinfectar dos cops als dia els espais comuns.  
 L’empresa proveïdora facilitarà desinfectant per poder dur a terme les intervencions de 

manera més efectiva.  
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 Mantenir la distància en passadissos i zones de pas.  

 Bugaderia: 

 A priori, no s’escau cap mesura específica, tot i que s’anirà valorant en el decurs dels 
esdeveniments.  

 

ENTRADES PERMESES AL CENTRE: 

 Professionals de l’equip de la residència. 
 Professionals de serveis externs: neteja, cuina, bugaderia i manteniment. 
 Proveïdors de productes de primera necessitat: alimentació, neteja, farmàcia, estanc, 

missatgeria, etc.  
 Professionals de manteniment de l’edifici en el cas que la seva intervenció sigui 

imprescindible i no es pugui posposar.  

 

Aquestes mesures estan en constant revisió i es modificaran seguint les indicacions de les fonts 

oficials per tal de preservar al màxim la seguretat de tothom.  

 

Data d’elaboració: 31/03/2020 

 

Maite Mena 

Directora Tècnica 

CRI Cal Muns 

Sant Pere Claver.- Fundació Serveis Socials 
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Annex 5 
 
  
PROTOCOL COVID-19 PER A LA RECOLLIDA DE ROBA  
Es comunica al Centre Cal Muns de Fundació Pere claver ubicat al carrer de Gavà, 70 de 
Barcelona un protocol per a la recollida de roba de malalts o sospitosos de la Covid-19.  
El centre entregarà la roba a la bugaderia que li fa el servei FUNDACIO IRIS en bosses sanitàries 
codificades i degudament identificades. Abans d’entregar una bossa de roba amb aquestes 
característiques, el centre avisarà a la bugaderia per telèfon conforme s’ha activat el protocol 
esmentat i rebran una bossa sanitària amb roba contaminada. La bossa es mantindrà en el 
centre ben tancada i un mínim de 48 hores.  
En cas de no disposar de bosses sanitàries, es faran servir bosses hidrosolubles i es seguirà el 
mateix procediment.  
La bugaderia té protocols d’actuació en casos de tractament de roba infectada per a la seva 
manipulació i posterior rentat, higienització i desinfecció. Disposa de productes i programes 
per a tractar la roba en aquestes circumstàncies. Se li facilita al centre geriàtric documentació 
amb informació respecte al rentat de la roba a la bugaderia.  
 
Terrassa, 25 de març de 2020  
 
Vanessa Serra Juncadella 46062235C – c/ Tarragona, 81 2º 1ª – 08226 Terrassa (Barcelona) 
633446690  
va-net@va-net.cat  
www.va-net.cat  
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Annex 6 

 


