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PREÀMBUL: 

Davant la crisi sanitària i social que ha motivat la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 

i la malaltia que desencadena en les persones, sobretot en col·lectius vulnerables, hem 

vist com ha estat necessària la intervenció per part dels dispositius sanitaris de 

Catalunya. 

Ja amb l’activació de l’Estat d’Alarma per part del Govern Central, es publica al DOGC la  

RESOLUCIÓ SLT 737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures 

complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 i es 

contempla, entra altres mesures, la suspensió de les activitats en els centres de dia de 

teràpia ocupacional (STO), en els serveis de centre de dia ocupacional d'inserció (SOI) i 

en els centres de dia d'atenció especialitzada (CAE).  

Un mes més tard, es comença a parlar del desconfinament; el 16 de abril de 2020, 

l'Organització Mundial de la Salut (OMS) destaca quatre elements molt importants, que 

s'han de tenir en compte en tots els països, per iniciar aquest procés en els seus 

territoris. Aquests són:  

 Capacitat de resposta dels sistemes de salut pública i mesures de control 

epidemiològiques.  

 Capacitat dels sistemes de salut en un doble vessant (circuits per a pacients amb 

Covid-19 i possibles contagiats i resta de necessitats assistencials).  

 Poblacions degudament informades i amb comportaments responsables.  

 Les implicacions socials i econòmiques de l'adopció de les mesures.  

 

Els criteris definits a l’hora de plantejar la desescalada son: 

1. Minimitzar els riscos en llocs amb alt potencial de contagi com són els centres 

sanitaris, llocs tancats i llocs públics on es produeix una gran concentració de 

persones. 

2. Trencar la cadena de contagis detectant el major nombre de casos possible, 

tractant a les persones que presenten símptomes i aïllant tant als malalts com a 

les persones que han estat en contacte amb ells. (SLT 936/2020 del 4 de maig) 
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3. Comptar amb recursos sanitaris suficients per poder respondre ràpidament 

davant els casos detectats i, especialment, per a poder atendre els casos més 

greus. 

4. Establir mesures preventives en els llocs de treball i promoure mesures com el  

teletreball, la distribució del personal en torns o qualsevol altre mesura que 

redueixi el contacte personal. 

5. Implementar mesures de control i aïllament per a persones contagiades. 

6. Assumir la importància que tots els ciutadans es mostrin compromesos amb les 

limitacions que s'estan adoptant i comprenguin, que, en bona mesura, la 

contenció de la pandèmia depèn d'ells. 

 

Més tard, el 28 d’abril de 2020, el Consell de Ministres aprova el “Pla per a la Transició 

cap a una Nova Normalitat” que estableix els principals paràmetres i instruments per 

l’aixecament de les mesures establertes en el Reial Decret de l’Estat d’Alarma. 

Es un pla orientatiu on s’identifiquen grups especialment vulnerables a aquesta crisis 

com són, entre d’altres, les persones dependents o amb discapacitat.  

Fa referència a les implicacions que aquesta crisis està tenint amb aquest col·lectiu per 

el que serà necessari dissenyar un pla de recuperació segura dels serveis d’atenció 

domiciliària, de les teràpies que han de rebre i de la situació dels centres residencials. 

Reconeix doncs, la necessitat d’una atenció especialitzada durant el període de 

desescalada. 

Arribats a aquest punt, l’objectiu d’aquest document es,  seguint les indicacions i 

referències tant de l’OMS com del Govern Central, oferir suport a l’Administració 

Catalana a través del nostre coneixement del sector i dels serveis que representem.  

Volem facilitar la reducció, lenta i gradual, de les restriccions actuals garantint la 

seguretat i benestar dels nostres usuaris, professionals i famílies. Només d’aquesta 

forma podrem iniciar el camí cap a una nova normalitat tot i que haurem d’estar 

pendents de la possibilitat d’haver de reintroduir mesures en cas de que es produeixi un 

rebrot del Covi-19. 

El període en el que duri la desescalada ha de compatibilitzar les mesures que 

s’estableixin amb les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves 

famílies, després d’un període tant llarg de confinament i aïllament. 
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CONSIDERACIONS COL·LECTIU D.I EN RESIDENCIES, CAE I LLARS: 

Treballem amb un col·lectiu on les mesures preses no poden ser rígides ja que ens 

afecten factors que condicionen la seva aplicació i que s’han de tenir en compte com 

son:  

a. Perfils d’usuaris: (*)Persones tipus β (beta): grup de persones que 

necessiten suplència total o parcial per les ABVD. Es el cas de les persones 

totalment dependents per les ABVD, demències avançades, etc. També 

aquelles persones que en cas de ser parcialment dependents si que 

necessiten l’ajuda d’un professional sanitari o cuidador amb 

coneixements d’aquestes cures (Grau III, IV i V de discapacitat). 

Persones amb necessitats de suport generalitzat i problemes de salut; 

persones amb necessitats de suport generalitzat i trastorns de conducta; 

persones amb necessitats de suport intermitent, limitat i extens. 

b. Capacitat de cada servei: estructura amb espais compartits i que en 

molts casos són incompatibles amb poder garantir l’aïllament o el 

distanciament social; espais comuns compartits por un número elevat de 

persones: habitacions compartides en molts casos, tallers, aules, banys, 

menjadors, etc.  

c. Diferents recursos (centre de dia, residencia, centre ocupacional, etc…) 

en el mateix espai. Hi ha recursos  residencials que comparteixen espais 

amb recursos d’atenció diürna com centres de dia o ocupacionals . Hem 

seguit normatives com la inclusió, compartir espais... que ara dificulten 

molt el confinament i l’aïllament. 

d. Professionals: sector amb molta dificultat per trobar professionals; falta 

de personal i necessitat de formació bàsica preventiva relativa al        

Covid-19; escassetat de personal sanitari en els nostres equips. A mes 

professionals sanitaris i monitors mal pagats (Dècada Perduda) per tant 

dificultat per incorporar-ne de nous quan tenim baixes. Hi ha un elevat 

risc de contagi per les característiques del col·lectiu; poden per exemple, 

estirar de les mascaretes durant les higienes, menjars etc. 

 

(*)Guia d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 a les residències. Servei Català de la Salut. 
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e. Ubicació: Diferències en funció de la localització. Transport col·lectiu 

adaptat, sempre en furgonetes adaptades, el transport públic no esta 

adaptat (bus, tramvia, metro, ferrocarril...) sense garantia de 

distanciament social ni garantia d’ús de EPIS per part dels usuaris; 

deslocalització de persones en recursos allunyats dels barris, poblacions 

o nuclis urbans; proximitat als serveis sanitaris i la seva capacitat de 

resposta. 

f. Material de prevenció adequat: EPI’s disponibles davant la dificultat per 

falta d’estoc i els preus del mercat. Encara no hem rebut de la 

administració els EPI’s necessaris per treballar, formació d’equips 

professionals i de famílies. 

 

Analitzant aquests factors i de cara a gestionar una desescalada segura, l’Administració 

competent, en aquest cas el Departament de Salut, haurà de marcar uns protocols 

d’actuació tenint en compte que no som centres sanitaris, funcionem com una vivenda, 

de fet es casa seva i que les persones usuàries tenen grans limitacions funcionals, 

cognitives i de comunicació que fan poc possible l’auto vigilància i detecció de 

simptomatologies. Per aquest mateix motiu les mesures preventives no es poden dur a 

terme (dificultat aïllament de la pròpia persona per les seves característiques - trastorn 

conductual). La seva col·laboració en general, es gairebé nul·la. 

 

FASE 0: 

Segons la normativa vigent estem en la fase 0 en la que es permeten els passejos 

acompanyats i les passejades terapèutiques. Amb un acompanyant, això es gairebé 

impossible per la rati de personal que tenim i les necessitats dels propis usuaris. 

Criteris per garantir la seguretat durant els passejos: 

 Usuaris sense simptomatologia ni contacte de risc. 

 Mantenir la distància amb la resta de persones. 

 No contacte amb animals ni ús del mobiliari urbà (bancs, baranes, zones 

d’exercici, etc). 

 No accedir a cap establiment. 
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 Ús de mascareta si la persona amb DI la tolera. 

 Rentat de mans abans i després del passeig. 

 Prioritzar anar zona poc concorreguda i flexibilitat, si cal, perquè el passeig sigui 

en aquestes zones. 

 Desinfectar tot el material utilitzat durant el passeig i dotar als accessos als 

serveis amb papereres on llençar el material en desús. 

 

Aspectes concrets segons serveis durant aquesta fase: 

RESIDENCIES: 

 Acompanyament i seguiment professional del departament de Salut i en concret 

dels professionals del CAP i a tots els nivells sanitaris. No tenen condicions de 

centres sanitaris ni preparació per atendre adequadament en les fases agudes 

de la malaltia. Derivació hospitalària: diferencia amb altres col·lectius, no serveis 

formats-preparats per atenció final de vida – Exitus.    

 Facilitar recursos i medis tecnològics en concepte de préstec o dotació sense cost 

a les persones amb discapacitat intel·lectual, famílies sense recursos i centres 

per tal de fer un seguiment de les activitats realitzades de forma online. Així 

facilitem també un nou canal de comunicació. 

 Suport per part de l’Administració per Garantir l’aïllament en cas de contagi o 

sospita de contagi. Sectorització del centre i si cal derivació a dispositiu 

alternatiu. 

SERVEIS ATENCIÓ ESPECIALITZADA: 

 Manteniment de la suspensió d’activitats en els centres (CAE, STO, SOI) per evitar 

concentració alt de persones en els edificis i transports col·lectius adaptats. 

 Manteniment del suport telemàtic a persones amb discapacitat i les seves 

famílies.  

 Serveis socials suport presencial al domicili en els casos d’especial necessitat 

previ formació en prevenció a famílies, usuaris i professionals. Reforç de les 

intervencions als domicilis ajudant a la conciliació familiar i laboral així com reforç 

de la figura de l’assistent personal. 
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 Determinació de totes les mesures sanitàries, de protecció i de suports 

personalitzats que en depenen del CAP ( ajuda al benestar físic i emocional de la 

persona i la seva família). Recolzament en situacions d’estrès i sobrecàrrega del 

grup familiar per part dels serveis socials. 

 

FASE 1:  

Caldria posposar-la fins que el Centre corresponent no tingui cap usuari positiu i hagin 

passat entre 14 i 20 dies de quarantena del darrer usuari amb simptomatologia. 

Aspectes concrets segons serveis durant aquesta fase: 

RESIDENCIES:  

 VISITES FAMILIES ALS CENTRES RESIDENCIALS / LLARS:  

o Sempre que es pugui garantir l’aïllament en cas de contagi. 

o Mesures de control imprescindibles:  visites disposin EPI's propis (guants, 

mascaretes i gel hidroalcohòlic); Tests ràpids  (Tª es pot fer tot i condició 

del tot insuficient). 

o Registre de visites i document de responsabilitat individual (similar al 

facilitat per els desplaçaments). Les famílies no podran portar res pels 

usuaris (menjar, estris, roba, joguines...). 

o Cita prèvia amb limitació de temps.  Franges per  dies/hores per 

sectorització dels espais d’ús.   Gestió de cada centre segons espais: 

màxim aforament / número d’usuaris.  

o Limitació 2 persones, una ha de ser el tutor legal,  per usuaris i que siguin 

sempre les mateixes per reduir contactes.  

o Visites a espais  externs que minimitzin l’entrada al centre, si es possible. 

Suport possible propostes a Generalitat o Ajuntaments per habilitar nous 

espais. 

o Intensificació higienització dels espais. Suport en el manteniment diari. 

o Co-responsabilitat de les famílies indicada en el protocol.  Si hi ha 

simptomatologia encara lleu  avís immediat al centre per reforçar la 

vigilància de l’usuari  i  evitar del tot venir a visita fins passats 15 dies 

sense simptomatologia. 
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 PROGRAMA D’ACTIVITATS INTERNES DELS CENTRES:  

o Adaptacions per respectar sectorització tant a nivell d’usuaris com de 

professionals.  

o Si es pot, no iniciar activitats en espais compartits.  

o Re-activació d’alguna activitat dinamitzada per un  professional extern si 

es poden garantir mesures de control i prevenció marcant un número 

màxim de participants (ex: musicoteràpia, ioga, a valorar per cada 

responsable). 

SERVEIS ATENCIÓ ESPECIALITZADA: 

 Manteniment de la suspensió d’activitats en els centres (CAE, STO, SOI) per evitar 

concentració alt de persones en els edificis i transports col·lectius adaptats. 

Manteniment dels aspectes recollits a la fase 0. 

 

FASE 2: 

Aspectes concrets segons serveis en aquesta fase: 

RESIDENCIES: 

 Manteniment dels aspectes definits a les fases anteriors en quant a passejos, 

visites de familiars i activitats dins dels centres. 

 RETORN D’USUARIS ACTUALMENT A DOMICILIS FAMILIARS:  

Els usuaris que hagin anat a domicili podran retornar i hauran de certificar que 

en el seu entorn familiar ni hi ha cap + o persona amb simptomatologia des de fa 

al menys 15 dies i cal fer un test ràpid a l’usuari i caldrà que estigui en observació 

entre 8 i 14 dies mes o menys aïllat. 

o Amb  test PCR o serològic  fiable just al tornar/entrar amb  compromís del 

resultat urgent atès les dificultat en l’aïllament.   

o PROTOCOL per part de l’Administració clar: actualment hi ha diferents 

punts vista en els serveis Epidemiologia. Imprescindible que el centre 

disposi d’espai per sectorització verda; espai d’aïllament en cas de 

contagi. 

o Els permisos per sortides i estades fora del centre no aplicable en aquesta 

fase. 
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SERVEIS ATENCIÓ ESPECIALITZADA: 

 Manteniment de la suspensió d’activitats en els centres (CAE, STO, SOI) per evitar 

concentració alt de persones en els edificis i transports col·lectius adaptats.  

 Manteniment dels aspectes recollits a la fase 0. 

 

FASE 3: 

Aspectes concrets segons serveis en aquesta fase: 

RESIDENCIES: 

 Manteniment dels aspectes definits a les fases anteriors en quant a passejos, 

visites de familiars, activitats dins dels centres i retorn d’usuaris actualment en 

domicilis familiars. 

 Inici d’activitats individualitzades: fisioteràpia, rehabilitació etc. 

 Limitar futurs permisos i sortides dels usuaris, de forma rígida al inici i un cop 

iniciem la fase de normalització, anar flexibilitzant aquestes limitacions sempre 

que així ho aconsellin les indicacions de l’Autoritat Sanitaria responsable.  

 

SERVEIS ATENCIÓ ESPECIALITZADA: 

 Obertura parcial dels CAE prioritzant les persones amb dificultats familiars per tal 

de donar suport en la cura i la conciliació familiar garantint: 

o Professionals amb mesures de protecció adients. 

o Usuaris amb absència de simptomatologia durant 15 dies i document de 

responsabilitat familiar. 

o Presa de temperatura diària i registre. 

o Aportació de material propi per la seva protecció (guants i mascaretes – 

en el cas de que l’usuari la toleri). 

o Ventilació i desinfecció dels espais (baranes, terra, poms, aixetes, etc) 

o Formació higiene i mesures de prevenció a les famílies. 

o Reduir la coincidència en espais d’ús comú de primera necessitat:  banys. 

o Disponibilitat del servei de transport adaptat sempre que compleixi amb 

la normativa de neteja i distanciament social que les autoritats estableixin 

(analitzar per part de les autoritats diferents alternatives fins arribar a 

normalitzar el servei: exemple transport individual). 
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o Rotació d’assistents a l’hora, al servei: flexibilitzant torns o dies 

alternatius per tal de donar servei al màxim número d’usuaris però sense 

risc de posar en perill la seguretat de tots. 

o Flexibilitzant els espais comuns per reduir la coincidència en moments 

claus de les tasques de la vida diària ( menjadors, sales, aules). 

 

FASE 4: 

Si ja hem entrat en la fase de normalització reactivació de nous ingressos a les 

residencies previ aplicació dels nous protocols i normatives així com aportació dels 

resultats PCR o serologia. 

Obertura dels serveis de teràpia ocupacional, serveis d’orientació e integració etc, 

seguint les mesures preventives i de seguretat similars a les del CAE. 

 

MESURES GENERALS: 

A mesura que anem entrant en les següents fases, i sempre que no hi hagi cap brot i si 

es pot seguir garantint la seguretat dels usuaris, s’anirà incrementant l’assistència fins 

arribar al 100% del servei. Sempre seguint amb els protocols establerts per el 

Departament de Salut i sota les seves indicacions i responsabilitat. 

S’aniran mantenint les activitats i els recolzaments dels serveis residencials i de la llar 

durant les diferents fases, garantint les condicions d’aïllament de la persona en situació 

de contagi o sospita de contagi, de forma que la persona resident sense el covid-19, no 

tingui cap risc i sempre sota la coordinació del Departament de Salut o Administració 

corresponent. 

Entenem que ha de ser un pla dinàmic i si cal regressiu segons l’evolució epidemiològica 

general o segons la realitat i evolució de cada centre. 

Cal remarcar que s’hauran de dur a terme doncs mesures generals de control i vigilància 

de: 

o Salut laboral dels equips en actiu que estan o han estat treballant amb persones 

contagiades. Protocol clar del departament de salut tenint en conte que els 

professionals fan un servei essencial per tant equiparable al personal sanitari. 

o Prioritzar espais per a facilitar l’aïllament amb condicions adequades de 

seguretat. 
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o Desenvolupar plans de contingència davant possibles casos de nous brots de 

Covid-19. 

o Seguiment i anàlisi de risc dels centres amb espais compartits per el risc que 

suposen per als professionals i usuaris . Priorització urgent en proves 

diagnòstiques davant de simptomatologia i contactes a les residències.  

La realització de test dona una foto estàtica del moment, cal fer un seguiment 

calendaritzat per assegurar el control i no contagi massiu amb el que això 

comportaria.  

Aquest seguiment ha d’estar contemplat dins de les accions a garantir i assegurar 

per part de l’Atenció Primària i Comunitària als centres residencials, com ho són 

ja:  

 Atenció assistencial  7 dies les 24 hores (7x24). 

 Formació als professionals de l’entorn residencial (ús de material,          

sectorització en zones d’atenció, gestió de residus, control d’infecciós). 

 Realització de proves de complementaries. 

 Decisions de reubicació de persones (COVID + i COVID -). 

 Registre a història clínica electrònica (ECAP)  

 Recull adient de la informació necessària pel control i seguiment des de 

l’administració. 

 

En paral·lel, afegir que per dur a terme aquest pla i perquè tots els actors socials puguin 

realitzar correctament la seva tasca, cal garantir el compliment dels acords de 

finançament per a cada servei tant els anteriors a la crisi com els que s’hauran d’afegir 

degut a la pandèmia viscuda i compensar els sobre costos de les entitats arrel del     

Covid-19: 

o EPIS: mascaretes, guants, bates, proves diagnòstiques. Tant 

aprovisionar les necessitats futures com compensar les despeses 

ja assumides. 
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o Compensació econòmica a les llars que han gestionat el servei les 

24 hores. 

o Professionals: baixes i cobertura superior per donar l’atenció 

necessària i no deixar els centres descoberts de personal: Alhora 

que ha calgut reforçar plantilles on hi havien usuaris infectats, per 

la tornada des dels hospitals de referència a les seves residències 

d’origen, sent necessari l’ampliació tant de personal d’atenció 

directa, com de personal d’infermeria i sanitari. 

 

DOCUMENTS CONSULTATS: 

 Recomanacions sobre visites als centres Residencials VINcat, programa del Servei 

Català de la Salut. 

 Desescalada ante la crisis del Covid-19: Plena Inclusión. 

 Guió proposta persones amb discapacitat en el marc de la desescalada (autor 

desconegut). 

 DOGC:  Resolució SLT 737/2020, de 13 de març (mesures complementàries de 

prevenció) i Resolució SLT 936/2020 de 4 de maig (proves diagnòstiques). 

 Pla d’acció per la gestió de persones en l’àmbit residencial i l’assistència sanitària 

en situació de pandèmia per Covid-19. Servei Català de la Salut. 


