Memòria d´accions realitzades per la
Fundació Àuria per afrontar la pandèmia
del COVID 19
Del 4 al 10 d´abril de 2020

MEMÒRIA COVID 19

Índex
Índex ................................................................................................................................................................. 2
Introducció........................................................................................................................................................ 3
Dissbte 4 d’abril ............................................................................................................................................... 4
Diumenge 5 d’abril .......................................................................................................................................... 5
Dilluns 6 d’abril ................................................................................................................................................ 5
Dimarts 7 d’abril .............................................................................................................................................. 6
Dimecres 8 d’abril ........................................................................................................................................... 7
Dijous 9 d’abril ................................................................................................................................................. 8
Divendres 10 d’abril ........................................................................................................................................ 9
ANNEXES ...................................................................................................................................................... 10
Annex 1. Protocol de prevenció en els serveis de neteja de les instal·lacions ............................................... 11
Annex 2. Protocol d’acompanyament al final de la vida ............................................................................... 16
Annex 2.1. Document de suport al protocol: Contacte Basal ....................................................................... 22
Annex 2.2. Document de suport al protocol: Final de la vida ....................................................................... 24
Annex 2.3. Document de suport al protocol: Recursos per a treballar l’angoixa i l’estrès ............................ 26
Annex 3. Protocol de defunció ....................................................................................................................... 29
Annex 4. Consells tecnològics per al teletreball: el drive................................................................................ 32

2

MEMÒRIA COVID 19

Introducció

Us presentem la quarta memòria d’accions realitzades des de la Fundació Àuria per afrontar el
COVID-19, corresponent al període del 4 al 10 d’abril . Us compartim, per tant, com a òrgan de
govern de l’entitat, la informació sobre les accions dutes a terme durant aquests set últims dies.
Una informació que, enviarem als Departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies i a
la plataforma sectorial de la discapacitat intel·lectual, DINCAT.
Reiterem que les situacions i accions que es descriuen en aquest document s’exposen, en un
marc molt dinàmic i complex. Se’ns fa imprescindible treballar des de la innovació continua i el
suport mutu a nivell de professionals i d’altres persones tant del patronat com externes de la
fundació.
Els aspectes més rellevants d’aquesta setmana son:
Es realitzen proves PCR de COVID-19 a tots aquells usuaris que han presentat simptomatologies
compatibles amb la malaltia i el divendres 10 de març ja tenim tots els resultats, cosa que ens ha
permès organitzar a les persones de manera més adequada. També s’han començat a passar
proves als nostres equips de professionals. Sempre sota el criteri de l’equip sanitari del CAP.
També volem assenyalar que des de dimecres 8 d’abril la cooperativa ha començat a fabricar una
solució hidroalcohòlica higenitzant. És un producte de primera necessitat que es pot fabricar
després de rebre l’aval de l’AEMPS. El dia 9 d’abril la cooperativa va fer el primer lliurament a la
Fundació. En aquest sentit ens sumen a l’enhorabona per aquesta iniciativa.

Com sempre agrairem qualsevol proposta, suport o suggeriment que ens permeti millorar la
nostra resposta a les persones i a les famílies, així com als professionals de la Fundació Àuria.
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Comissió operativa
Com cada setmana, aquesta comissió treballa diàriament seguint les pautes exposades en
anteriors edicions, que són:
-

Procurar fer missatges de WhatsApp compartit durant la franja horària de 9h del matí a 20h
del vespre. Excepte si es tracta d’una urgència.
Es fan reunions on-line diàriament. Aquesta setmana es realitzen a la tarda per recollir les
incidències, el report de les mesures adoptades i les accions desenvolupades. Diàriament
es recullen les actuacions i propostes, així com s’ajusten les funcions, per adaptar-les a
una realitat canviant.

De divendres Sant dins a dimarts del Sant Crist –festiu a Igualada-, ambdós inclosos
s’interrompen les reunions, amb la finalitat de afavorir el descans dels seus membres. Tanmateix,
durant aquest període vocacional, s’han mantingut contactes diaris.

Dissabte 4 d’abril


Mesures higièniques:
 S’abasteixen tots els espais amb nous materials de protecció.



Mesures suport emocional i psicològic:

 Seguim amb les programacions de sessions Mindfulness a professionals i usuaris.
 S’organitzen els diferents equips de suport durant el període de vacances de
Setmana Santa.
 Es mantenen les vídeo-conferències de suport emocional als professionals d’atenció
directa de les diferents llars.


Accions de comunicació:
 Es comunica als equips la bona notícia que no s’han detectat nous casos amb
simptomatologia.
 Carles Campuzano, director de Dincat, reconeix públicament la bona gestió de la
Fundació Àuria als Matins de TV3.
 Es rep la notícia del desconfinament de la Conca per part del Govern, una notícia
que no afecta a la Fundació, sent prestadora de serveis essencials.
 Es rep la confirmació per part de la Sra. Carme Riera, Regidora d’Acció Social de
l’Ajuntament d’Igualada, que passaran els tests ràpids a partir de dilluns. A l’espera
de les instruccions.
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Diumenge 5 d’abril


Mesures d’atenció sanitària:
 Es realitza el seguiment per part de l’equip sanitari de la Fundació, sense incidències,
una bona notícia tranquil·litzadora.



Accions de comunicació:
 Es finalitzen els vídeos d’homenatge de les persones que ens han deixat i es lliuren a
les famílies. Aquesta acció emociona a tot l’equip, les famílies ho agraeixen
immensament.

Dilluns 6 d’abril


Mesures organitzatives:
 Es realitza reunió amb els diferents coordinadors de llars i de centres diürns per
acabar de concretar les vacances dels diferents equips i al mateix temps assegurar
els serveis mínims.
 S’elabora un guió i un registre d’indicadors per recollir les dades i analitzar l’impacte
de les activitats desenvolupades pels equips d’atenció diürna que treballen de forma
coordinada amb els equips de serveis d’acolliment residencial.
 Recursos Humans realitza un document per a estandarditzar i sistematitzar el registre
del teletreball i extreure dades que permetin un anàlisi present i futur.
 La responsable del desenvolupament ètic de la Fundació participa de la
videoconferència organització per la Fundació Tutelar de Girona sobre les
Consideracions sobre la limitació de recursos i decisions clíniques en la pandèmia
COVID19 a càrrec de Begoña Roman, presidenta del Comitè d’ètica de Serveis
Socials de Catalunya i vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya.



Mesures d’atenció sanitària:
 Es realitza el seguiment individualitzat i d’anàlisi amb l’equip mèdic del CAP, davant
nous resultats de les proves PCR Covid-19.
 Es realitzen 8 proves més a usuaris de diferents serveis, informant a la família.



Mesures higièniques:
 Com cada dia, s’abasteix de material de protecció a tots els equips i es prepara roba
laboral i EPIS per als professionals que ja han dictaminat alta mèdica.
 S’higienitzen novament aquells espais de les llars-residències preveient el possible
retorn d’alguns usuaris en espais d’aïllament, que posteriorment a la marxa també
s’higienitzaran.
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 S’envia al Departament TASF una nova comanda de material de protecció:
mascaretes, monos impermeables i altres. Aquest cop s’utilitza la nova APP creada
pel propi Departament. Una APP en la que actualitzem diàriament l’estoc disponible.


Suport emocional i psicològic:
 Es finalitzen els següents protocols i annexes:

-

Protocol d’acompanyament al final de la vida (ANNEX 2)
Document de suport al protocol: Contacte basal (ANNEX 2.1)
Document de suport al protocol: Final de la vida (ANNEX 2.2)
Document de suport al protocol: Recursos per treballar angoixa i estres (ANNEX 2.3)
Protocol de de defunció (Annex 3)



Accions comunicatives:
 Es lliura al Patronat la memòria, en la seva tercera edició, aprovant-se per part dels
membres. S’envia al Departament TASF i Dincat
 Es comparteixen els protocols amb la Federació Allem i Fundació Ilersis, en un
marc de col·laboració i cooperació, per si els hi pot ser d’utilitat.
 La Sònia, de l’equip d’infermeria, edita un vídeo per al programa Primera Línia de
TV3, un testimoniatge vivencial clau a la Fundació.
 Arriben missatges de suport per a les persones dels serveis essencials, se’ls hi fa
arribar.

Dimarts 7 d’abril


Mesures organitzatives:
 S’habilita un segon telèfon mòbil a les Llars 9 i 10, perquè cadascuna tingui un
dispositiu de comunicació i evitar que l’hagin de compartir, minimitzant riscos
 S’habiliten nous perfils al programa de gestió Entigest perquè es puguin entrar els
seguiments individuals, autoritzant als diferents professionals de cada espai.



Mesures d’ atenció sanitària:
 Diàriament es fan consultes a l’equip mèdic del CAP, quan venen a realitzar les
visites de seguiment i a passar els test a les persones i professionals, amb la
finalitat de tenir uns criteris clars en funció dels resultats de les persones:
- Davant resultats negatius: es vetllarà perquè continuïn 7 dies més en aïllament, a
mode preventiu, abans del retorn a la llar o amb la família, aplicant totes les
mesures higiènic-sanitàries establertes segons protocols.
- La necessitat d’hospitalització/ingrés d’alguna persona usuària, es sota un criteri
exclusivament mèdic. Actualment no hi ha cap persona amb simptomatologia que
indiqui aquest trasllat.
 La Sònia, infermera de la Fundació, recull la informació de la planificació i guàrdies
dels equips mèdics del CAP per als dies festius de S. Santa.
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 De moment es continua utilitzant les proves de PCR, s’han provat dos tests ràpids,
i els resultats no són fiables.


Mesures higièniques:
 Tot i la distribució dels protocols als diferents equips de neteja, es valora realitzar
un protocol específic per cada instal·lació/equipament.
 El regidor de Mobilitat i Sostenibilitat, Miquel Vives, confirma l’enviament de nou
material de protecció i, segons conversa amb la gerència preveuen lliurar dues
tablets per a les persones de serveis essencials, amb l’objectiu de facilitar la
comunicació familiar. S’accepta l’oferiment de neteges a fons per equips
especialitzats.



Mesures de suport emocional i psicològic:
 S’inicia la planificació de sortides exteriors amb la Fundació Tutelar de l’Anoia.
Aquestes sortides estaran sotmeses als resultats de les proves i les instruccions
mèdiques del CAP.
 Es consulten a Dincat les directrius d’acompanyaments familiars en cas d’ingrés
hospitalaris i si aquests criteris es poden aplicar per a les persones que procedeixen
de llars-residencies. Es resta a l’espera de resposta.



Accions comunicatives:
 Es rep proposta de l’IES Milà i Fontanals sobre el Mòdul d’Activitat Física que
desenvoluparan programes de manteniment a través de vídeo-conferències. Una
bona notícia de cooperació i col·laboració amb entitats d’ensenyament.

Dimecres 8 d’abril


Mesures organitzatives:
 Es recull la petició d’editar un nou consell tecnològic sobre la utilització del drive,
per optimitzar un recurs que és útil per al teletreball i documents compartits.
 S’instal·la una vídeo-càmera a la residència de Nards per facilitar la visió de tots els
espais.



Mesures d’atenció sanitària:
 Es realitza un anàlisi exhaustiu per planificar el retorn de les persones que
compleixin els 7 dies d’aïllament posteriors al resultat de la prova.
 La setmana vinent es consultarà al Departament de Salut com procedir en els casos
d’alta mèdica en ingressos hospitalaris de Salut Mental.
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Mesures higièniques :
 Es crea el protocol específic per al Servei de neteja : Mesures prevenció en els
serveis de neteja de les instal·lacions (ANNEX 1)
 Es rep la trucada del Mossèn de l’Església Sagrada Família oferint pantalles
protectores. Agraint-li el gest es descarta, perquè la necessitat més important son
les mascaretes de qualitat, difícils d’aconseguir.



Suport a famílies:
 Es reben caixes de pastes i ous de xocolata per part d’una família dels serveis
d’atenció diürna. Es distribueixen als serveis essencials.
 Es comencen a detectar cassos de famílies que estan en situacions límits, també
des del Consell Comarcal arriben consultes d’ingrés a serveis de llars nostres.
 Es rep resposta del CECAT pel retorn d’algunes persones amb les famílies que han
fet la petició. S’hauran d’aplicar les distàncies de seguretat per al transport i
disposar del certificat d’auto-responsabilitat, amb la justificació de la causa, sempre
sota dictamen mèdic.



Accions comunicatives:
 S’envia a tots els professionals document facilitat per SEPRA, Servei de Prevenció
Aliè, sobre les mascaretes de protecció, tipologia i eficàcia.
 El Departament de Salut i el Departament de TASF acorden traspassar la Direcció
General d’Autonomia Personal al Departament de Salut via compareixença als
mitjans. El Departament de TASF continuarà abastint de material a l’àmbit
residencial o l’abastiment de professionals.
 S’estableixen els criteris per elaborar reportatge a un mitjà de comunicació local.

Dijous 9 d’abril


Mesures organitzatives:
 Es planifiquen els moviments de les persones per demà divendres, d’acord amb els
criteris mèdics, reorganitzant els suports i ràtios. Els equips d’espais d’aïllament
actuaran com a un sol equip.



Mesures d’atenció sanitària:
 Es continuen les proves del COVID-19 a diversos professionals del Programa
d’Autonomia a la pròpia llar.
 S’analitza, conjuntament amb l’equip mèdic del CAP, la millor solució per la les
persones usuàries, en funció dels resultats, les condicions de salut i les personals.



Mesures higièniques:
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 Es realitzarà un protocol d’actuació per les sortides de les persones tutelades per la
Fundació Tutelar de l’Anoia.
 Es programa per demà una neteja i desinfecció a fons, davant el canvi d’ubicació
de persones usuaris.
 Es proposa iniciar un Protocol d’atenció sanitària que reculli tots els criteris que
marquen la nostra actuació, sota la supervisió de l’equip d’atenció sanitària del
CAP.
 Davant les preguntes de professionals es realitzarà un document de preguntes
freqüents en matèria de protecció i normes d’higiene i es planifica per la setmana
vinent una vídeo-conferència amb tots els professionals sobre la correcta utilització
dels EPIS.


Accions comunicatives:
 Per millorar la utilització de les noves tecnologies es difon un nou consell tecnològic
(ANNEX 4)
 Es reben instruccions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament
de Salut i de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, del
Departament TASF respecte al retorn voluntari als seus domicilis de les persones
que viuen en centres residencials.
 Es rep trucada del Departament TASF informant-nos del referent que tindrem a
partir d’ara per gestió de material i temes relacions amb el covid-19. Aquesta
referent és l’Ester Morros; se li envien novament les 3 memòries i els 2 informes
d’impacte.
 Àuria Cooperativa comença a fabricar solucions alcohòliques com a producte propi.
El primer lliurament es rep a la Fundació Privada Àuria.

Divendres 10 d’abril


Mesures organitzatives:
 S’executen tots els canvis i trasllats de persones previstos ahir.
 Es planifiquen els RRHH per tot el mes d’abril. Planificació que es pot veure
modificada en funció de les altes i/o baixes de professionals, així com de la mateixa
evolució en salut de les persones usuàries.
 També s’organitza el calendari de treball dels coordinadors a les llars amb la
finalitat que puguin descansar durant uns dies aquesta Setmana Santa.
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ANNEXES

A continuació detallem els annexes incorporats aquesta setmana.

Els dividim en:

-

Mesures higièniques: creació d’un nou protocol Mesures de prevenció en els serveis de
neteja de les instal·lacions

-

Suport sanitari i emocional: creació de nous protocols d’acompanyament al final de la
vida i actualització del protocol en cas de defunció.

-

Mesures organitzatives: creació d’un nou consell tecnològic sobre la utilització del drive
en el teletreball
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Annex 1. Protocol de prevenció en els serveis de
neteja de les instal·lacions
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Annex 2. Protocol d’acompanyament al final de la
vida
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Annex 2.1. Document de suport al protocol:
Contacte Basal
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Annex 2.2. Document de suport al protocol: Final
de la vida
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Annex 2.3. Document de suport al protocol:
Recursos per a treballar l’angoixa i l’estrès
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Annex 3. Protocol de defunció
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Annex 4. Consells tecnològics per al teletreball: el
drive
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