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Adaptació de les mesures de seguretat i protecció adreçades als centres de dia de 

gent gran no integrats i als centres i serveis d’atenció diürna per a persones amb 

discapacitat no integrats a l’actual situació de transmissió comunitària  i 

predomini de la variant Òmicron 

Amb l’arribada de la variant Òmicron del virus SARS CoV-2 al nostre país, ha canviat 

considerablement tant l’alta capacitat d’infecció del virus en la població general com 

també la menor expectativa de complicacions greus de les persones afectades, sobre tot 

les correctament vacunades. Tenint en compte aquestes variables des dels 

Departaments de Salut i Drets Socials s’han adaptat algunes de les recomanacions que 

eren vigents fins ara respecte a les quarantenes i aïllaments  de persones usuàries  i 

professionals. 

L’objectiu d’aquests canvis és mantenir la protecció d’aquests entorns vulnerables, i al 

mateix temps fer-la compatible amb la necessària normalització de la vida de les 

persones ateses  dins el seu entorn, mentre es mantingui la situació de transmissió 

comunitària (Fase de Mitigació) i la variant Òmicron sigui la variant predominant a la 

comunitat.  

La mobilitat diària de les persones usuàries, així com el fet que aquestes no 

comparteixen activitats ni professionals amb un entorn amb una major vulnerabilitat com 

és l’entorn residencial, fa que les mesures que es proposen a continuació siguin el 

màxim possible assimilables a les que tenen les persones en la comunitat. 

Les mesures a tenir en compte són les següents: 

1. Maneig de casos confirmats 

a) Professionals que són cas confirmat de la COVID-19 amb malaltia lleu o 
asimptomàtica 

Es podran reincorporar al lloc de treball després dels 7 dies d’aïllament 

domiciliari. 

Després de la re-incorporació a la feina i fins al dia 10 posterior a l’inici de símptomes o 

del diagnòstic en cas de professionals asimptomàtics.  S’haurà de fer vigilància activa 

de qualsevol simptomatologia. 

Es reforçarà la informació individualitzada al professional sobre les mesures de 

prevenció i control de la infecció. 
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b) Professionals amb malaltia greu o immunodeprimits  

L’aïllament ha de ser de 21 dies. 

El Servei de Vigilància Epidemiològica (SVE) en el marc de l’estudi del brot a la 

residència podrà sol·licitar un nou TAR de confirmació als professionals que s’hagin 

realitzat un test d’autodiagnòstic. Aquest nou TAR s’ha de realitzar al seu CAP. 

c) Persones usuàries que són cas confirmat de la COVID-19 amb malaltia lleu o 
asimptomàtica 

Faran aïllament domiciliari fins el dia 10 sempre que no presentin símptomes durant 

els 3 dies previs. 

d) Persones residents amb malaltia greu o immunodeprimits 

Faran aïllament domiciliari durant 21 dies. 

2.- Gestió dels contactes estrets  

a) Professionals considerats contactes estrets, independentment del seu estat 
vacunal.   

 No faran quarantena 

 En cas d’estudi d’un brot, es realitzaran PCR seriades en mostra nasal als 0, 4 i 

10 dies mitjançant el CAP de referència del centre de dia, per detectar 

possibles infeccions asimptomàtiques  

 Durant aquest període (0, 4 i 10 dies) el professional pot seguir treballant si es manté 

asimptomàtic i els resultats de les PCR van sent negatius. 

 Durant 14 dies després del contacte amb el cas confirmat de COVID-19 s’haurà de 

fer vigilància activa de qualsevol simptomatologia i realització de prova TAR en cas 

d’aparició de signes o símptomes compatibles amb la COVID-19. 

Es reforçarà la informació individualitzada al professional sobre les mesures 

de prevenció i control de la infecció. 

b) Persones usuàries considerades contactes estrets: 

 Les persones usuàries correctament vacunades amb dosi de reforç o que han 

passat la malaltia en els darrers 3 mesos no han de fer quarantena, però han de 

fer vigilància de símptomes durant 14 dies.   
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 Si presenta símptomes compatibles amb COVID, no han d’acudir al centre i 

contactar amb el seu CAP per a la realització una prova diagnòstica. Cal que 

informin al centre de dia. 

 Es recomana el transport privat o el transport col·lectiu amb la distància de 

seguretat i amb les finestres obertes. 

 Les persones no vacunades o sense dosis de reforç hauran de fer quarantena al 

seu domicili durant 10 dies.   

 L’estudi de contactes es realitzarà tant si el contacte amb el cas confirmat de 

COVID ha estat al centre de dia, a l’àmbit familiar o lúdic. 

3.- Espais i organització de professionals 

 Reforç de les directrius internes de prevenció i control d'infeccions, especialment en 

els espais comuns. 

 Evitar l’assistència dels professionals a sessions, congressos o reunions 

presencials. 

 

 

Data actualització: 19 de gener de 2022 
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