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1. Presentació
La Fundació Privada Àuria, és una entitat sense ànim de lucre, d’iniciativa social situada a
Igualada, comarca de l’Anoia. Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya
amb el número 662 i registrada fiscalment amb el CIF núm. G-60136637. La seu social s’ubica a
l’Avinguda Andorra núm.28. d’Igualada.
Forma part d’un grup empresarial de l’economia social capdavanter a la comarca de l’Anoia i el
Baix Llobregat Nord. Àuria dóna suport a les persones amb discapacitat i/o dependència, risc
d’exclusió o vulnerabilitat. Té per missió garantir la qualitat de vida, la participació, la inserció
laboral, la creació de llocs de treball i la transformació social.
Des de l’any 2006, desenvolupa tot tipus d’accions de suport, serveis i inserció social i laboral
mitjançant la formació especialitzada, itineraris d’incorporació laboral al mercat ordinari, serveis
d’atenció diürna, ocupació terapèutica, acolliment residencial, serveis de prevenció a la
dependència, servei de lleure inclusiu i programes de voluntariat, amb l’objectiu de fomentar la
defensa de drets, l’autonomia i la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat i/o
dependència, risc d’exclusió social o vulnerabilitat.
Per fer realitat tot aquest treball la Fundació es regula i s’estructura al voltant de:
1. Un marc general, jurídic i de drets del qual assenyalem:
1.1
La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.
1.2
La legislació Catalana en matèria de Fundacions i de Serveis Socials.
1.3
Les diverses normes administratives en matèria de Concertació i Subvencions.
2. Així mateix disposem dels instruments de regulació i estratègia següents:
2.1
Els Estatuts de la Fundació.
2.2
El Reglament de Règim Intern i de Relacions Laborals.
2.3
El Codi Ètic i de Bon Govern (2010).
2.4
El Pla Estratègic 2018-2020.
3. Per últim, i per donar coherència a les finalitats, la Fundació emmarca el seu treball en 3
Models d’atenció propis:
2.5
2.6
2.7

El Model de Suport per l’Autodeterminació i Qualitat de Vida.
Model d’Inclusió Sociolaboral per una Vida Independent.
Model de Suport i Acompanyament per la Qualitat de Vida en l’Envelliment.

Així mateix, per assegurar l’acompliment legal en tota la legislació que ens pertoca, desenvolupar
les estratègies i objectius comptem amb diferents eines i instruments de gestió:
1. Un equip professional de Compliance.
2. El Sistema de Gestió Integrat de Qualitat, Responsabilitat Social, gestió mediambiental i el
Sistema de Gestió de Seguretat i Salut Laboral.
3. El Quadre de Comandament Integral amb el conjunt d’indicadors estratègics i de procés.
En relació als requisits establerts pel Govern de la Generalitat d’elaborar un pla de contingència
centres residencials. Aquest pla serà revisat i actualitzat segons les instruccions que vagi emetent
el Departament de Salut.
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Us presentem el Pla de contingències corresponent al conjunt de serveis d’Acolliment Residencial
que gestionem des de la Fundació Privada Àuria, i que recull el conjunt de mesures i accions per
afrontar el COVID-19. Tanmateix els criteris que creiem que cal tenir en compte quan parlem de
llars residències per a persones amb discapacitat són els següents:
-

-

-

-

-

Comptem amb 9 petites llars residències que van de 5 a 9 places i una residència de 9
places, que s’agrupen en 6 unitats funcionals com detallarem posteriorment.
Responen a un model avançat de vida autònoma a la comunitat que es correspon amb en
mandat establert de Nacions Unides, article 19 de la Convenció dels Drets de les
Persones amb Discapacitat. Es tracta per tant d’un dret que situa aquesta convivència a
un nivell molt semblant a qualsevol altre llar.
En les nostres petites llars residències, situades 6 d’elles en comunitats de veïns, resulta
inviable aplicar les pautes de sectorització de persones que es proposen per Salut Pública
en el Pla de desescalada per a residències.
D’altra banda volem recordar que les persones amb discapacitat disposen d’una especial
protecció a l’hora d’evitar tot tipus de discriminacions, així està establert a l’esmentada
Convenció i al conjunt de la legislació estatal i catalana en aquesta matèria, per la qual
cosa, l’ impediment a la realització de les seves activitats laborals, esportives... que
signifiquin una discriminació respecte a la resta de la població suposa una greu vulneració
dels seus drets.
Fins rebre aquest pla, el passat divendres 29 de maig, la nostra actuació davant del Covid19 ha estat plenament documentada i compartida tant amb el DTASF com amb el
Departament de Salut. Havent assolit una eradicació total de contagis, tot i havent tingut
una alta incidència a la Conca d’Òdena i en les nostres llars, com ja sabeu.
En aquest sentit hem anat realitzant les actuacions de confinament pròpies de qualsevol
ciutadà i ciutadana, d’acord a la fase i regió sanitària en que estem.
Per últim assenyalar que alguns dels requisits plantejats a la Guia de Salut Pública,
comporten la contractació de professionals que no són requerits en la normativa
establerta. És per això que plantegem que el Govern de la Generalitat assumeixi els costos
que se’n derivin (per exemple la responsable higiènic-sanitària és un requisit en les
residències però no en les llars residència de persones amb discapacitat).

Així mateix considerem que, per tal de prevenir riscos i garantir la salut de les persones, ens cal
l’habilitació de nous espais i serveis perquè que tota persona que viu en una llar residència de
petit tamany com les nostres, compti amb una habitació individual.
Finalment destacar que aquest document és fruit del treball de tots els professionals, que en
aquests moments tan difícils estan en plena dedicació i cura.
Com sempre us agrairem qualsevol proposta o suggeriment que ens permeti millorar, dia a dia, la
nostra resposta a les persones, a les famílies, així com als professionals de la Fundació Àuria.
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2. Dades dels serveis d’acolliment residencial d’Àuria
Per una facilitat de redacció del Pla i com ja hem assenyalat en la presentació, tot i que tenim 10
codis registrals hem agrupat la informació en 6 unitats de funcionament.
Així mateix diferenciem i anomenem cada unitat funcional segons del carrer on estan situades.

2.1 RESIDÈNCIA NARDS
Codi RESES

S03345

Nom del centre

Àuria VIII (Residència Nards)

Telèfon de contacte

618 712 528

Correu electrònic

morpinell@auriagrup.cat

Nom i cognoms de la directora de la Fundació

Marta Mateu Serra

Nom i cognoms de la responsable higiènicsanitari

Sònia García

Tipus de centre: A, B, C

A

Nombre de places (màxima capacitat instal·lada)

9 places

Persones usuàries vacunades de la primera dosi

8

Persones usuàries vacunades de la segona dosi

8

Persones usuàries amb prova serològica
immunitzades del Covid

3 persones IGG + (23/12/20)
1 persona IGG + (4/12/20)
4 persones IGG - (23/12/20)
1 persona no realitzada

Nombre de places actives (ocupades o pendent
d’ingrés)

9 places ocupades

Nombre de professionals per categories (directe i
indirecte)

7 professionals d’atenció directa
Fisioterapeuta (12 hores)
Infermera (12 hores)
Psicòleg (6)
Terapeuta Ocupacional (6h)
Pedagoga (2,5h)
Treballad. Social/Coodinadora (10h)

Aquesta residència va rebre una inspecció de Salut per valorar la capacitat de sectorització
i les mesures del Covid que s’estan portant a terme el dia 23/12/2020.
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2.2 LLAR- RESIDÈNCIA NARDS
Codi RESES

S00647

Nom del centre

Àuria I (Nards)

Telèfon de contacte

618 712 528

Correu electrònic

morpinell@auriagrup.cat

Nom i cognoms del/la director/a Fundació

Marta Mateu Serra

Nom i cognoms del/la responsable del servei

Marta Orpinell

Tipus de centre: A, B, C

B

Nombre de places (màxima capacitat instal·lada)

9

Nombre de places actives (ocupades o pendent
d’ingrés)

9 ocupades

Persones vacunades de la primera dosi

8

Persones usuàries vacunades de la segona dosi

8

Persones usuàries amb prova serològica
immunitzades del Covid

4 persones IGG + (23/12/20))
4 persones IGG + (22/1/21)
1 persona no realitzada

Nombre de professionals per categories (directe i
indirecte)

2,8 professionals d’atenció directa en
horari d’acolliment residencial
1,5 professionals d’atenció directa en
horari d’atenció diürna.
Una treballadora social i coordinadora
del servei (10h)
Psicòleg (5h)
Pedagog (2,5h)
Terapeuta Ocupacional (2,5h)

Aquesta llar residència va rebre una inspecció de Salut per valorar la capacitat de
sectorització i les mesures del Covid que s’estan portant a terme el dia 23/12/2020.
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2.3 LLARS- RESIDÈNCIES SOR RITA
Codi RESES

S00656

S00657

Nom del centre

Àuria IV (Sor Rita)

Àuria V (Sor Rita)

Telèfon de contacte

627926269

Correu electrònic

gcompte@auriagrup.cat

Nom i cognoms del/la director/a de la Fundació

Marta Mateu Serra

Nom i cognoms del/la responsable

Georgina Compte Riba

Tipus de centre: A, B, C

A

A

Nombre de places (màxima capacitat instal·lada)

7

7

Nombre de places actives (ocupades o pendent
d’ingrés)

7

7

Persones vacunades de la primera dosi

6

7

Persones vacunades de la segona dosi

0

6

Persones usuàries amb prova serològica
immunitzades del Covid

6 persones IGG +
(12/01/21)
1 persona IGG (12/01/21)

1 persona IGG +
(23/12/20)
6 persones no
realitzades

Nombre de professionals per categories (directe i
indirecte)

7 professionals d’atenció directa en
horari de llars residència
2 professionals d’atenció diürna de
dilluns a divendres.
Una treballadora social i coordinadora
del servei (10h)
Psicòleg (5h setmanals)
Pedagog (2,5h setmanals)
Terapeuta ocupacional (2,5h
setmanals)

Aquesta llar residència va rebre una inspecció de Salut per valorar la capacitat de
sectorització i les mesures del Covid que s’estan portant a terme el dia 30/12/2020.
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2.4 LLARS- RESIDÈNCIES PIEROLA
Codi RESES
Nom del centre

S01533
Àuria VI (Pierola )

S01545
Àuria VII (Pierola)

Telèfon de contacte

662 517 165

Correu electrònic

asanchez@auriagrup.cat

Nom i cognoms del/la director/a de la Fundació

Marta Mateu Serra

Nom i cognoms del/la responsable servei

Ayoze Sánchez

Tipus de centre: A, B, C

A

A

Nombre de places (màxima capacitat instal·lada)

7

7

Nombre de places actives (ocupades o pendent
d’ingrés)

7

7

Persones vacunades de la primera dosi

7

6

Persones vacunades de la segona dosi

4

5

Persones usuàries amb prova serològica
immunitzades del Covid

7 persones no
realitzades

4 persones IGG +
(26/01/21)
2 persones IGG (26/01/21
1 persona IGG (23/12/20)

Nombre de professionals per categories (directe i
indirecte)

7 professionals d’atenció directa en
horari de llars residència
2 professionals d’atenció diürna de
dilluns a divendres
Treballadora Social (6h)
Psicòleg (5h)
Pedagog i coordinador del servei (10h)
Terapeuta Ocupacional (2,5h)

Aquesta llar residència va rebre una inspecció de Salut per valorar la capacitat de
sectorització i les mesures del Covid que s’estan portant a terme el dia 29/01/2020.
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2.4 LLARS- RESIDÈNCIES GALICIA
Codi RESES

S00654

S00655

Nom del centre

Àuria II (Galicia)

Àuria III (Galicia)

Telèfon de contacte

677 977 397

Correu electrònic

cizcara@auriagrup.cat

Nom i cognoms del/la director/a de la Fundació

Marta Mateu Serra

Nom i cognoms del/la responsable del servei

Clara Izcara

Tipus de centre: A, B, C

A

A

Nombre de places (màxima capacitat instal·lada)

5

6

Nombre de places actives (ocupades o pendent
d’ingrés)

5 L’última plaça
es va ocupar el
1 de febrer de
2021

6

Persones vacunades de la primera dosi

4

6

Persones vacunades de la segona dosi

3

6

Persones usuàries amb prova serològica
immunitzades del Covid

1 persona IGG +
(23/12/20)
4 no realitzades

1 persona IGG +
(23/12/20)
1 persona IGG (23/12/20)
4 persones no
realitzades.

Nombre de professionals per categories (directe i
indirecte)

5,5 professionals d’atenció directa
en horari d’acolliment residencial
2 professionals d’atenció diürna de
dilluns a divendres
Treballadora Social (6h)
Psicòleg i coordinador de les llars
(10h)
Pedagog (2,5h)
Educador social (5h)

Aquesta llar residència va rebre una inspecció de Salut per valorar la capacitat de
sectorització i les mesures del COvid que s’estan portant a terme el dia 30/12/2020.
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2.4 LLARS- RESIDÈNCIES LES COMES
Codi RESES

S07983

S07984

Nom del centre

Àuria IX ( Les Comes)

Àuria X (Les Comes)

Telèfon de contacte

678 705 067

Correu electrònic

abosque@auriagrup.cat

Nom i cognoms del/la director/a de la
Fundació

Marta Mateu Serra

Nom i cognoms del/la responsable del
Servei

Aida Bosque

Tipus de centre: A, B, C

A

A

Nombre de places (màxima capacitat
instal·lada)

9

9

Nombre de places actives (ocupades o
pendent d’ingrés)

9 places ocupades

9 places ocupades

Persones vacunades de la primera dosi

9

8

Persones vacunades amb les dues dosis

7

8

Persones usuàries amb prova serològica
immunitzades del Covid

1 persona IGG +
(23/12/2020)
1 persona IGG +
(28/12/20)
7 persones no realitzades

9 persones no
realitzades

Nombre de professionals per categories
(directe i indirecte)

8,5 professionals d’atenció directa en horari
d’acolliment residencial
3 professionals d’atenció diürna de dilluns a
divendres
Treballadora Social (6h)
Psicòleg (5h)
Pedagog (5h)
Terapeuta Ocupacional i coordinador de les
Llars (10h)

Aquesta residència va rebre una inspecció de Salut per valorar la capacitat de sectorització
i les mesures del COvid que s’estan portant a terme el dia 17/12/2020.
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3. Coordinació amb Salut
Considerant que cal treballar per preservar al màxim la salut de les persones que viuen a les
nostres llars o residència, els professionals i els familiars, s’han orientat gran part dels esforços,
en aconseguir un major i millor suport del Sistema Sanitari, sobretot en relació a l’atenció dels
casos més urgents i la disposició de tot tipus d’equips sanitaris.
Fins l’actualitat el Departament de Salut ha esdevingut el nostre referent en aspectes relatius a
l’atenció sanitària.
Referent de Salut

Cap Nord,
Dra. Aurora Garriga

Equip d’atenció primària de referència i
contacte

Cap Nord, equip d'atenció a residències
Sra. Sílvia Vivas
Sra. Aurora Garriga

Responsable de salut pública de referència i
contacte

Sr. Antoni Argerich
Sra. Laia Cases
Sra. Eva Puig

Hospital intermedi de referència i contacte

Hospital d’Igualada, Consorci Sanitari de
l’Anoia

Hospital d’aguts de referència i contacte

Hospital d’Igualada, Consorci Sanitari de
l’Anoia

4. Coordinació social
Tot i la coordinació amb els equips de Salut, no hem perdut la relació i coordinació amb els tècnics
del Departament de TASF. Actualment la nostra referent és la Montse Tomàs.
Referent DTASF

Montse Tomàs
Míriam Castro
Rosa Guijo
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5. Perfil de les persones que viuen a les llars-residència
i la residència d’Àuria
Per explicar i descriure el perfil de les persones que viuen a les nostres llars residències, utilitzem
els instruments de valoració de l’ICAP ( Inventari de la Conducta Adaptativa per a la Planificació
de Serveis i Programació Individual) i l’Escala Gencat de Qualitat de Vida.
-

L’ ICAP defineix 4 intensitats de suport, fruit dels resultats d’habilitats adaptatives i problemes
de conducta . Així doncs tenim persones amb les intensitats de suport següents:
.- Suport intermitent: És el que es presta de manera esporàdica o episòdica, que es
proporciona quan es necessita.
.- Suport limitat: És el que es presta ocasionalment de manera continuada, durant un període
de temps limitat, amb una freqüència regular i en alguns entorns de la vida de la persona (llar,
treball, escola, vida comunitària, etc...).
.- Suport extens: És el que es presta de manera continuada, sense límit de temps, amb una
freqüència regular o alta i que afecta algunes situacions de la vida de la persona amb
discapacitat (llar, treball, escola, vida comunitària, etc.). La persona depèn de tercers en
determinades situacions.
.- Suport generalitzat: És el que es presta de manera continuada, possiblement durant tota la
vida de la persona amb discapacitat, amb una alta freqüència i intensitat. Afecta totes o quasi
totes les situacions de vida de la persona. La persona depèn de tercers.

-

L’ESCALA GENCAT de valoració objectiva de la Qualitat de Vida, identifica l’índex de
Qualitat de Vida segons les vuit dimensions següents:
.- Benestar emocional (BE): fa referència a sentir-se tranquil, segur, sense angoixes, no
estar neguitós.
.- Relacions interpersonals (RI): relacionar-se amb persones diferents, tenir amistats i
tenir bones relacions amb la gent (veïns/ïnes, companys/anyes, etc.).
.- Benestar material (BM): disposar de prou diners per comprar allò que es necessita i es
desitja, tenir un habitatge i un lloc de treball adequats.
.- Desenvolupament personal (DP): es refereix a la possibilitat d’aprendre coses
diferents, tenir coneixements i realitzar-se personalment.
.- Benestar físic (BF): tenir bona salut, sentir-se en bona forma física, tenir hàbits
d’alimentació saludables.
.- Autodeterminació (AU): decidir per si mateix/a i tenir l’oportunitat d’escollir les coses
que vol, com vol que sigui la seva vida, el seu treball, el seu temps lliure, el lloc on viu, les
persones amb qui s’està.
.- Inclusió social (IS): anar a llocs de la ciutat o del barri on van altres persones i participar
en les seves activitats com una persona més. Sentir-se membre de la societat, sentir-se
integrat/ada, comptar amb el suport d’altres persones.
.- Drets (DR): ser considerat/ada igual que la resta de la gent, amb el mateix tracte, que
respectin la seva manera de ser, opinions, desitjos, intimitat, drets.
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Volem destacar dos apunts en referència, d’una banda, a l’apartat on es detallen les persones
amb presència de malalties cròniques ja que algunes persones presenten pluripatologies. És per
això que hi ha un major nombre de diagnòstics que de persones afectades, sent així, que una
mateixa persona pot patir diferents dolències.
De l’altra, a l’apartat on es detallen les persones amb presència de problemes de salut mental i/o
trastorn de conducta especifiquem a més a més d’aquelles persones amb diagnòstics en salut
mental o trastorn de conducta, també anotem aquelles persones, que tot i no disposar d’un
diagnòstic clínic en salut mental, presenten conductes disruptives importants que afecten al seu
funcionament i benestar.

5.1 PERFILS DE LES PERSONES QUE VIUEN A LA RESIDÈNCIA DE NARDS
Les persones que viuen normalment en aquesta residència són un total de 8

tot i que
haurien de ser 9, però queda una plaça per ocupar que s’ocuparà el
dia 17/12 i serà suport generalitzat.
Intensitat de Suport (ICAP)

Nº de persones

Intermitent
Limitat
Extens

1

Generalitzat

8

Com es pot observar a la taula anterior són persones amb una intensitat de suport molt alta i en
totes les àrees i àmbits de la seva vida. Amb un elevat grau de dependència tant a nivell físic com
emocional.
Les persones que viuen en el Servei Residencial tenen incloses, per la pròpia tipologia de servei,
les activitats de l’àmbit diürn.
Mitjana d’edat

45 anys

La mitjana d’edat és de 45 anys tot i que hi conviuen algunes persones de 40 anys amb algunes
de 60 i 70 anys.
Mitjana % discapacitat

91 %

Les persones amb discapacitat que viuen a la residència són persones amb un grau de
dependència molt elevat. La mitjana del percentatge de discapacitat és del 93%. Requereixen
suports especialitzats en totes les àrees de la seva vida.
Mitjana Qualitat de Vida

40 %
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L’índex mitjà de Qualitat de Vida és d'un 35%. Aquesta qualitat de vida es veu minvada en
pràcticament totes les dimensions, essent les més afectades el benestar físic i emocional. Totes
les àrees es veuen determinades per l’alt grau de dependència i la gran intensitat de suport que
requereixen.

Altres característiques

Nº de
persones

Residents amb malaltia crònica
avançada

8

4 malalties neurològiques, 2 síndromes
congènits, 1 HTA, 1 malaltia autoimmune.

Residents amb presència de situació
neurocognitiva que condiciona
l’autonomia

8

La seva autonomia està condicionada per la
seva pròpia discapacitat, així com, les
capacitat i habilitats que té.

Residents en situació de final de vida

0

Residents amb presència de
diagnòstic de Salut Mental i/o Trastorn
de conducta

9

3 persones amb trastorn de conducta, 3
persones amb trets autistes i 3 persones
amb presència de conductes disruptives.

Situació del les persones que viuen a la residència de Nards pel que fa a la situació COVID
actualment:
Residents sense símptomes i sense contactes estret
amb un cas possible, probable o confirmat de
COVID-19

0

Residents sense símptomes però amb contacte
estret amb un cas possible, probable o confirmat de
COVID-19

0

Residents amb símptomes compatibles amb el
COVID-19 pendent de prova diagnòstica (RT-PCR)

0

Residents confirmats de COVID

0

Nous ingressos per
- Reincorporació després d’estada familiar
- Nou ingrés

0

Ha estat una residència amb 5 casos
confirmats de covid-19, ara ja
recuperats, tot i que hem tingut 2
defuncions per no covid sino per
procés oncològic
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5.2 PERFILS DE LES PERSONES QUE VIUEN A LA LLAR RESIDÈNCIA NARDS
Actualment tenim 9 persones que viuen a la Llar de Nards
Intensitat de Suport (ICAP)

Nº de persones

Intermitent

0

Limitat

2

Extens

5

Generalitzat

2

Les persones que conviuen a Nards són persones amb una intensitat de suport mitja i alta,
requereixen suport en diferents àrees i àmbits de la seva vida.
Són persones amb un alt grau de dependència tant a nivell físic com emocional.
Totes les persones de Nards tenen plaça en un Servei de Teràpia Ocupacional.
Mitjana d’edat

55 anys

La mitjana d’edat és molt representativa de la llar, doncs totes les persones estan en edats
compreses entre els 40 i els 55 anys.
Mitjana % discapacitat

86 %

Les persones amb discapacitat que viuen a la llar residència són persones amb un grau de
dependència mig i alt ja que presenten una mitjana de discapacitat del 86%.
Requereixen suports especialitzats en la majoria d’àrees de la seva vida.
Mitjana Qualitat de Vida

56 %

La mitjana de la Qualitat de Vida de les persones rau en un 52%. Aquesta qualitat de vida es veu
minvada especialment per les dimensions de benestar físic i benestar emocional. Són persones
que s’estan apropant a l’etapa de la vellesa, i amb el seu grau de dependència i discapacitat, són
persones que manifesten necessitats relacionades amb la salut tant física com emocional, per
tant, són un col·lectiu força vulnerable.
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Altres característiques.

Nº de
persones

Residents amb malaltia crònica
avançada

3

4 malalties neurològiques, 2 síndromes
congènits, 1 malaltia digestiva

Residents amb presència de situació
neurocognitiva que condiciona
l’autonomia

7

La seva autonomia està condicionada per
la seva pròpia discapacitat, així com, les
capacitat i habilitats que té.

Residents en situació de final de
vida

0

Residents amb presència de
diagnòstic de Salut Mental i/o
Trastorn de conducta.

6

2 persones amb trastorn de conducta, 1
persona amb trets autistes, 1 persona
amb trastorn psicòtic i 2 persones amb
presència de conductes disruptives

Situació del les persones que viuen a la llar de Nards pel que fa a la situació COVID
actualment:
Residents sense símptomes i sense contactes estret
amb un cas possible, probable o confirmat de
COVID-19

0

Residents sense símptomes però amb contacte
estret amb un cas possible, probable o confirmat de
COVID-19

0

Residents amb símptomes compatibles amb el
COVID-19 pendent de prova diagnòstica (RT-PCR)

0

Residents confirmats de COVID

0

Nous ingressos per
- Reincorporació després d’estada familiar.
- Nou ingrés.

0

Ha estat una llar on hi ha hagut
cinc persones confirmades de
COVID-19 i dues d’elles èxitus.
Ja han ingressat les 2 persones
que han ocupat les 2 places que
van quedar lliures arrel de les
defuncions.
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5.3 PERFILS DE LES PERSONES QUE VIUEN A LES LLARS-RESIDÈNCIA SOR RITA
Intensitat de Suport

Nº de persones

Intermitent

1

Limitat

6

Extens

4

Generalitzat

3

Les persones que conviuen a les llars de Sor Rita són persones amb una intensitat de suport mitja
i alta majoritàriament. Així doncs necessiten suport en pràcticament totes les dimensions vitals. No
obstant, preserven i mantenen capacitats i habilitats diverses que els proporcionen certa
autonomia en la realització de determinades AVD.
Totes elles compatibilitzen la plaça de llar amb el servei diürn de Teràpia Ocupacional, exceptuant
una d’elles. Aquesta persona és treballadora del Centre Especial de Treball, actualment encara no
s’ha reincorporat per ERTE.
Mitjana d’edat

51 anys

La mitjana d’edat és de 51 anys. La majoria de les persones es troben en l’etapa de la maduresa i
alguna està entrant a l’etapa de la vellesa, donat que en la discapacitat intel·lectual a partir dels
40-50 anys pot considerar-se que estan en procés d’envelliment.
Mitjana % discapacitat

80%

Les persones amb discapacitat que viuen a la llar residència són persones amb una dependència
alta i amb una elevada intensitat de suport que es manifesta amb la mitjana del grau de
discapacitat que és del 80%. Aquesta mitjana també es veu determinada perquè la meitat de les
persones presenten problemes de salut mental i/o de conducta que incrementa el grau de
discapacitat i les necessitats de suport emocionals i conductuals.
Mitjana Qualitat de Vida

61%

L’índex de Qualitat de Vida és d’un 61%. Aquest resultat es veu influenciat perquè
aproximadament la meitat de persones de la llar presenten conductes distorsionants i/o problemes
de salut mental que fan disminuir la dimensió de benestar emocional.
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Altres característiques

Nº de
persones

Residents amb malaltia crònica
avançada

1 malaltia cardiovascular, 3 síndromes
congènits, 2 malalties neurològiques.

6

Residents amb presència de situació
neurocognitiva que condiciona
l’autonomia

13

Residents en situació de final de vida

0

Residents amb presència de
diagnòstic de Salut Mental i/o Trastorn
de conducta

10

La seva autonomia està condicionada
per la seva pròpia discapacitat, així com
les capacitats i habilitats que té.
En aquests moments no tenim a ningú
en aquesta situació.
3 persones amb esquizofrènia, 1 trastorn
límit de la personalitat, 2 trastorns
psicòtics i 4 persones amb presència de
conductes disruptives.

Situació del les persones que viuen a les llars residència de Sor Rita pel que fa a la situació
COVID actualment:
Residents sense símptomes i sense
contactes estret amb un cas possible,
probable o confirmat de COVID-19

14

Residents sense símptomes però amb
contacte estret amb un cas possible,
probable o confirmat de COVID-19

0

Residents amb símptomes compatibles
amb el COVID-19 pendent de prova
diagnòstica (RT-PCR)

0

Residents confirmats de COVID

0

Ha estat una llar on hi ha hagut 8 casos de
Covid-19 confirmats, ja recuperats.

Nous ingressos per :
-Reincorporació després d’estada familiar.
-Nou ingrés.

0

-

No tenim cap resident amb estada al
domicili familiar
No hi ha pendent cap nou ingrés, totes
les places estan ocupades.
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5.4 PERFILS DE LES PERSONES QUE VIUEN A LES LLARS RESIDÈNCIA DE
PIEROLA
Actualment hi viuen 14 persones a les llars del carrer Pierola.
Intensitat de Suport

Nº de persones

Intermitent

2

Limitat

11

Extens

1

Generalitzat

0

Les persones que conviuen a Pierola són persones amb una intensitat de suport mitja i baixa , per
tant, presenten autonomia en diferents àrees i àmbits de la seva vida, no obstant, requereixen
suport en algunes d’aquestes àrees.
Cal especificar que 8 d’aquestes persones són treballadores de Centre Especial de Treball tot i
que de moment no s’han reincorporat al seu lloc de treball. La resta compatibilitzen el servei de
Llar amb una plaça de Centre Ocupacional.
Mitjana d’edat

56 anys

La mitjana d’edat és molt representativa de la llar, doncs totes les persones estan en edats
compreses entre els 50 i els 60 anys.
Mitjana % discapacitat

66 %

Les persones amb discapacitat que viuen a les llars residències de Pierola són persones amb un
grau de discapacitat del 66 %.No obstant són persones relativament autònomes en alguns àmbits i
àrees de la seva via.
Mitjana Qualitat de Vida

58 %

L’índex de la Qualitat de Vida de les persones és d’un 58%. Aquest resultat s’explica per les
dimensions amb puntuació més baixa, el benestar físic i emocional. Són persones que s’estan
apropant a l’etapa de la vellesa, amb tot el que implica a nivell de salut física i emocional.
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Altres característiques

Nº de
persones

Residents amb malaltia crònica
avançada

1 HTA, 2 malalties respiratòries, 1
vascular, 8 malalties neurològiques.

7

Residents amb presència de situació
neurocognitiva que condiciona
l’autonomia

13

Residents en situació de final de vida

0

Residents amb presència de
diagnòstic de Salut Mental i/o Trastorn
de conducta.

9

La seva autonomia està condicionada per
la seva pròpia discapacitat, així com, les
capacitats i habilitats que té.

1 persones amb esquizofrènia, 1 trastorn
bipolar, 3 trastorns psicòtics i 4 persones
amb presència de conductes disruptives

Situació del les persones que viuen a les llars pel que fa a la situació COVID actualment:
Residents sense símptomes i sense
contactes estret amb un cas possible,
probable o confirmat de COVID-19

14

Residents sense símptomes però amb
contacte estret amb un cas possible,
probable o confirmat de COVID-19

0

Residents amb símptomes compatibles amb
el COVID-19 pendent de prova diagnòstica
(RT-PCR)

0

Residents confirmats de COVID

0

Nous ingressos

0
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5.5 PERFILS DE LES PERSONES QUE VIUEN A LES LLARS RESIDÈNCIA GALICIA
El total de persones que viuen a les llars del carrer Galícia és 10, a l’espera d’ocupar la plaça 11
pendent de confirmació.
Intensitat de Suport

Nº de persones

Intermitent

2

Limitat

5

Extens

3

Generalitzat

0

Les persones que conviuen a Galicia són persones amb una intensitat de suport mitja i baixa,
requereixen suport en només algunes àrees i àmbits de la seva vida però segueixen disposant
d’acompanyament les 24h.
Cal especificar que 7 d’aquestes persones són treballadores de Centre Especial de Treball i
actualment 6 d’elles ja estan treballant des de l’11 de juny.
Mitjana d’edat

43 anys

La mitjana d’edat és de 43 anys, la majoria d’ells són força joves però hi ha un parell de persones
amb 60 anys que fan pujar la mitjana.
Mitjana % discapacitat

65 %

Les persones amb discapacitat que viuen a la llar residència són persones amb un grau de
dependència mig tot i que presenten una mitjana de discapacitat del 65%. Són persones
relativament autònomes tot i que algunes d’elles presenten altres diagnòstics de salut física o salut
mental que influeix en el grau de discapacitat. Són persones que requereixen d’especial
acompanyament i suport emocional i conductual.
Mitjana Índex Qualitat de Vida

62%

La mitjana de la Qualitat de Vida de les persones és d’un 62%. Aquest resultat de qualitat de vida
s’explica per bon nivell en les dimensions d’inclusió social i relacions interpersonals.
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Altres característiques.

Nº de
persones

Residents amb malaltia crònica
avançada

3

1 diabetes, 2 malalties neurològiques,
1 síndrome congènit i 1 malaltia
respiratòria.

Residents amb presència de situació
neurocognitiva que condiciona
l’autonomia

10

La seva autonomia està condicionada
per la seva pròpia discapacitat, així
com, les capacitats i habilitats que té.

Residents en situació de final de vida

0

Residents amb presència de diagnòstic
de Salut Mental i/o Trastorn de
conducta.

6

1 trastorn esquizoide, 1 trastorn
bipolar, 1 trastorn de l’estat d'ànim i 3
trastorns de conducta.

Situació del les persones que viuen a les llars pel que fa a la situació COVID actualment:
Residents sense símptomes i sense
contactes estret amb un cas possible,
probable o confirmat de COVID-19

10

Residents sense símptomes però amb
contacte estret amb un cas possible,
probable o confirmat de COVID-19

0

Residents amb símptomes compatibles amb
el COVID-19 pendent de prova diagnòstica
(RT-PCR)

0

Resident aïllat per retorn del domicili familiar

0

Residents confirmats de COVID

0

Ingressos per :
- Nou ingrés.

1
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5.7 PERFILS DE LES PERSONES QUE VIUEN A LES LLARS RESIDÈNCIA DE LES
COMES
El total actual de persones que viuen a les llars-residència de les Comes és 18.
Intensitat de Suport

Nombre de persones

Intermitent

1

Limitat

6

Extens

5

Generalitzat

6

La majoria de persones requereixen una intensitat de suport extensa i generalitzada que significa
que requereixen suport de manera continuada, sense límit de temps i freqüència i durant tota la
seva vida. El 60% de les persones de la Llar Les Comes depenen de tercers en pràcticament totes
les àrees i situacions de la seva vida i el restant 40% depenen d’un suport també continuat en les
diferents àrees i àmbits de la vida, no obstant, mantenen certa autonomia en alguns d’ells.
Totes les persones de la llar- residència compatibilitzen el servei amb el de teràpia Ocupacional.
Mitjana d’edat

62 anys

La mitjana d’edat és de 62 anys. En realitat, a la Llar Les Comes hi conviuen la majoria de
persones més envellides i més fràgils a nivell de salut de les nostres llars residències.
Mitjana % discapacitat

82%

Les persones amb discapacitat que viuen a la llar residència són persones amb un alt grau de
dependència i amb una elevada intensitat de suport que es manifesta amb la mitjana del grau de
discapacitat que és del 82%.
Mitjana Qualitat de Vida

50%

L’índex de Qualitat de Vida de les persones és d’un 50%, aquest resultat es veu influenciat per
una davallada en la dimensió de benestar físic doncs són persones que presenten altres malalties
i necessitats de salut importants que els fa més vulnerables i fràgils.

Pàgina 23 de 60

Pla de contingència
Serveis d’acolliment residencial
v.6- 5 de febrer 2021

Altres característiques.

Nº de
persones

Residents amb malaltia crònica
avançada

11

1 diabetes, 2 respiratoris, 1 síndrome
congènit, 3 cardiovasculars i 5 neurològics.

Residents amb presència de situació
neurocognitiva que condiciona
l’autonomia

16

La seva autonomia està condicionada per la
seva pròpia discapacitat, així com, les
capacitats i habilitats que té.

Residents en situació de final de vida

0

En aquests moments no tenim a ningú amb
aquesta situació.

Residents amb presència de
diagnòstic de Salut Mental i/o Trastorn
de conducta.

8

6 trastorns de conducta i 2 persones amb
presència de conductes disruptives.

Situació del les persones que viuen a les llars pel que fa a la situació COVID actualment:
Residents sense símptomes i sense
contactes estret amb un cas possible,
probable o confirmat de COVID-19

18

Residents sense símptomes però amb
contacte estret amb un cas possible,
probable o confirmat de COVID-19

0

Residents amb símptomes compatibles
amb el COVID-19 pendent de prova
diagnòstica (RT-PCR)

0

Residents confirmats de COVID

0

Ingressos per:
- Reincorporació després d’estada
familiar
- Nou ingrés

0

Ha estat una llar on hi ha hagut dos
defuncions, una d’elles confirmada per
COVID-19. I també hi ha hagut 11 confirmats
de covid-19 que ja estan recuperats i en
situació de doble negatiu.
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6. Equips Professionals i organització dels Recursos
Humans
Per realitzar tots els propòsits, objectius, i aconseguir els millors resultats per les persones, amb
una utilització eficient dels recursos, comptem amb un equip de recursos humans que té com a
objectiu gestionar una política coherent amb la visió, missió i els valors de la Fundació i que
permet a tots els 182 professionals desenvolupar-se i créixer en competències, així com
integrar polítiques de responsabilitat social adreçades al tractament de la diversitat, la igualtat
d’oportunitats, la salut i seguretat en el treball.
Comptem amb un organigrama funcional d’Àuria Fundació i un Organigrama específic que
representa el funcionament de professionals en l’àmbit d’acolliment residencial.
L’organització de les llars residència compta amb els següents equips de treball:
L’Equip de Direcció de la Fundació (3 direccions) que planifica i avalua els objectius generals de
funcionament i procura la coherència entre valors i missió i entre els diferents serveis.
Equip de 5 coordinadors de Llars residència que juntament amb la responsable higiènic-sanitari i
la treballadora social de referència planifica, organitza, supervisa i avalua el conjunt d’accions i
intervencions per les 9 llars residència i la residencia d’Àuria.
Equip de monitors i auxiliars d’atenció directa que realitzen les intervencions i seguiments de les
persones amb discapacitat que viuen a les Llars-residència i residència. Cada grup de dues llars
residència compta amb un equip estable d’atenció directa que treballa d’acord als objectius de
treball en funció del PROJECTE VITAL de cada persona.
Serveis Interns: Cada dues llars tenim una persona de cuina i una persona de neteja. El
responsable de manteniment té cura dels plans preventius i reparacions del conjunt de les Llarsresidències i residència.
A tots els professionals de les llars residències se’ls realitza un cribatge setmanal, alternant TAR i
PCR, des del 15 de desembre de 2020, havent estat els següents:
Data del cribatge

Tipus de Cribatge

15 i 16 /12 / 2020

PCR

22 i 23 / 12 / 2020

TAR

29 i 30 /12 / 2020

PCR

12 i 13 / 01 /2021

TAR

19 i 20 /01 / 2021

PCR

26 i 27 /01 / 2021

TAR

2 i 3 / 02 / 2021

PCR
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CAMPANYA DE VACUNACIÓ CONTRA LA COVID-19
El dia 9 de gener del 2021 els professionals de forma voluntària es va posar la primera dosi de la
vacuna. El dia 30 de gener es va aplicar la segona dosi.

6.1 Existència d’un pla de RRHH disponible i accessible
Cada any es realitza la planificació dels calendaris laborals de l’equip de professionals de l’àmbit
d’acolliment residencial. Les condicions laborals estan definides en el Reglament de Règim Intern
i de relacions laborals propi de la Fundació. Es treballa 1704 hores anuals o 213 dies l’any.
L’horari i jornada laboral és la mateixa per cada grup de dues residències i és el següent: setmana
curta i setmana llarga. Així doncs, un equip de monitor, auxiliar i auxiliar de nit treballa la setmana
curta els dimecres i dijous i, la següent setmana els dilluns, dimarts, divendres, dissabte i
diumenge, en els diferents torns de matí, tarda i nit.
També s’estableixen els dies de guàrdia que cada monitor de referència de cada llar-residència
realitzarà al llarg de l’any. Aquesta guàrdia consisteix en poder cobrir situacions d’urgència que es
puguin generar a qualsevol de les llars-residència.
Així doncs, cada persona treballadora disposa del seu calendari laboral, on s’estableixen els dies
de descans i les vacances. Amb la fi de tenir organitzades les substitucions amb la major antelació
possible tenim la professional de “corretorns”. Són 5 professionals que treballen aquells dies que ja
tenim planificat per calendari que serà necessari substituir al professional habitual.
A través del programa ÀuriaSoft els professionals poden accedir al seu calendari de forma directa.
Ho poden consultar en qualsevol moment que ho requereixen. Així com també estan accessibles
per als coordinadors que són qui en fan el seguiment mensual.
Es realitzarà el mateix procediment amb les noves incorporacions per suplències de professionals
de la llar-residència.
També volem assenyalar que s’ha elaborat i distribuït un Pla de Contingència específic per fer
front al coronavirus, per a llocs de treball amb risc d’exposició que té en compte i recull: les
mesures organitzatives, de comunicació, les modalitats de treball (presencial i/o teletreball), els
equips de protecció individual, el protocol d’actuació davant casos, els criteris d’actuació, els riscos
psicosocials, la formació i informació, i la coordinació d’activitats empresarials. Totes aquestes
mesures es recullen en el document: Pla de contingència per a llocs de treball

6.2 Existència d’una borsa de treball per suplències i eventualitats
Des del Departament de Persones disposem d’una base de dades amplia de candidats,
diferenciats en funció de perfils i llocs de treball possibles a cobrir segons serveis i necessitats.
Aquesta base de dades l’anem ampliant amb els currículums que ens arriben directament a
través de la pàgina web de l’organització, dels serveis d’ocupació municipals i amb major quantitat
per les candidatures de les ofertes que publiquem a través dels portals d’Infojobs i Feina Activa.
Una altra font de reclutament són els alumnes de pràctiques de Cicles Formatius de Grau Mitjà i
Superior. Ja que en realitzar una quantitat d’hores de pràctiques dintre del servei, els permet
Pàgina 26 de 60

Pla de contingència
Serveis d’acolliment residencial
v.6- 5 de febrer 2021

conèixer als usuaris de la llar-residència i poden mostrar com desenvolupen els coneixements que
han adquirit a les classes teòriques.
Constantment es realitza un procés de cerca de professionals, amb la finalitat d’avançar en
processos de selecció que donin cobertura, tant de les vacants previstes i els absentismes no
previstos.
Les noves incorporacions hauran de signar la declaració responsable, conforme no han presentat
en els últims 14 dies cap símptoma de la malaltia COVID- 19 (febre, tos, dificultat per respirar,
entre d’altres) ni han estat en contacte amb cap positiu. També es comprometen a no venir a
prestar els seus serveis si detecten que presenten alguns dels símptomes esmentats anteriorment
i, a seguir les indicacions que apareixen en tots els protocols d’aplicació per prevenció al contagi
de la COVID-19.
Seguint les noves instruccions del Departament, a tots els professionals, com els residents se’ls hi
fa un control-check list- clínic i epidemiològic diari. Aquest registre és revisat pels coordinadors
dels diferents serveis de forma consensuada amb la responsable higinènic-sanitària.
Abans de l’inici de la prestació dels seus serveis, aquests professionals de nova incorporació,
hauran de realitzar les formacions que s’han anat impartint a la resta de persones treballadores de
l’organització durant la situació de confinament generat per la COVID-19. Com per exemple, la
capsula informativa Covid-19 i la formació sobre EPI’s, entre d’altres, que podeu trobar al punt 6.5
Formació i capacitació dels professionals que treballen en de l’àmbit de l’acolliment residencial
d’aquest document.
En funció de l’evolució de la Pandèmia i en funció de les indicacions de salut, totes les persones
que realitzin tasques d’atenció directa i s’incorporin al lloc de treball han de tenir una PCR
negativa, feta com a molt 5 dies abans del retorn al lloc de treball.

6.3 Pla per fer front a possibles baixes dels professionals assistencials i no
assistencials
La figura de “corretorn” és el primer professional del qual es disposa per tal de suplir la baixa del
professional. Donat que és una persona treballadora de la llar-residència amb una disponibilitat
més àmplia, per tal de poder cobrir situacions imprevistes o d’urgència. Així doncs, tenim
disponible un professional que coneix tot el funcionament de la llar-residència, coneix a les
persones que viuen a les llars i això permet respondre davant d’aquestes situacions.
El fet de mantenir activa i actualitzada la base de dades de possibles candidats, donada la situació
que un treballador sigui baixa a l’empresa o inicia un procés d’incapacitat, i el “corretorn” no té
disponibilitat, cerquem dintre d’aquests perfils quin seria el més idoni per poder cobrir la vacant.
En les ocasions en què sigui inviable aquesta darrera opció, perquè no hi hagi la disponibilitat
horària o bé perquè no es coneix la forma de treball de la llar-residencia, es cerca dintre dels
professionals de la resta de llars-residència o dels serveis de la Fundació que coneguin a les
persones que viuen a les nostres llars. Per últim, si no ho ha pogut cobrir cap professional de
l’organització, es truca al monitor que estigui de guàrdia aquell dia per tal que realitzi la suplència.
Així doncs, la immediata cobertura de la necessitat es realitza i dóna peu a poder organitzar
l’entrada d’un nou professional.
Pàgina 27 de 60

Pla de contingència
Serveis d’acolliment residencial
v.6- 5 de febrer 2021

6.4 Suport psicològic als professionals
Des d’Àuria es posa a disposició tot l’equip de psicòlegs per donar resposta i fer front a les noves
necessitats de suport emocional i acompanyament psicològic dels professionals generades per la
situació covid-19.
Accions que estem desenvolupant actualment, un cop represa l’activitat:
a) Servei de suport psicològic extern a través de l’empresa de prevenció de riscos
laborals a disposició de tots els professionals.
b) Supervisió i acompanyament tècnic als equips professionals, en el procés
d’acompanyament al final de la vida, així com, d’acompanyament al dol.
Durant l’etapa de confinament s’elabora un seguit de documents de creació pròpia. A continuació
els detallem:
- Una guia d’actuacions psicològiques que encara està a disposició dels professionals, sota
el títol: Cuidar-nos també és cuidar.
https://www.auria.org/app/uploads/general/covid19/suport_emocional/Cuidarnos_es_cuidar.pdf
-

Elaboració d’un decàleg de Salut Emocional.
https://www.auria.org/app/uploads/general/covid19/suport_emocional/Decaleg_Salut_Emoc
ional.pdf

-

Elaboració i execució d’una càpsula formativa online sobre “ Acompanyament al Dol i al
Final de Vida” compartida amb tots els professionals.

6.5 Formació i capacitació dels professionals que treballen en de l’àmbit de
l’acolliment residencial
Davant de la situació d'emergència sanitària detectem la necessitat d’incloure noves formacions,
no previstes inicialment al Pla de formació 2020 que recull les demandes de cada servei que
integra la nostra organització, per tal d’oferir formacions que enriqueixin als professionals i els
donin més coneixements sobre la COVID-19.
L’objectiu per al qual s’han realitzat totes una sèrie de formacions, que detallarem a continuació,
han sigut encaminades a facilitar unes eines, i mesures d'actuació a totes les persones
treballadores davant d’aquesta malaltia. Tenint en compte cada lloc de treball i les diferències
entre l’atenció directa d’un monitor, personal de neteja i de manteniment d’instal·lacions i tots
puguin millorar habilitats i competències dintre del marc de la COVID-19.
El mètode que s’ha utilitzat ha sigut telemàtic, ja que en el context de la COVID-19 per prevenció
no és sostenible poder realitzar-ho de cap altre forma. S’ha utilitzat la plataforma Zoom per la
impartició d’alguna de les formacions, portals de formació amb usuari i clau, entre altres suports
tecnològics tant externs com interns.
El cost vinculat aquestes formacions s’ha assolit directament del pressupost destinat al Pla de
Formació 2020.
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La proposta de formacions i determinació de dates per la seva impartició s’ha anat fent en base a
les necessitats detectades per les situacions que s’han anat generant al llarg de l’emergència
sanitària.
Els mètodes d'avaluació s’han adaptat segons la durada i el temari de cada formació.
A nivell de d’accions formatives s’han realitzat les següents:
-

-

-

-

-

-

-

Distribució d’una càpsula informativa a nivell intern a totes les persones treballadores impartida
per la responsable higiènic sanitària el dia 12/03/2020 en la que es descriu la malaltia i que es
va distribuir a totes les persones treballadores: Càpsula informativa Covid-19
Formació en EPIs impartit per Sílvia Vivas i Ester Castillo del CAP d’Igualada el dia 30/03/2020
en el que van assistir-hi presencialment 4 persones i que va ser gravat i distribuït a totes les
persones de l’entitat. Adjuntem l’enllaç del vídeo: Formació Epis 30/03/2020
Formació online de 70 minuts a totes les persones treballadores de l’entitat: “Coronavirus.
Informació bàsica i mesures preventives”, impartit pel Servei de Prevenció aliè (SEPRA)
realitzat durant el mes d’abril.
Sessió formativa "Acompanyament al Dol i al Final de Vida" impartida de manera telemàtica
per l’equip de psicòlogues de l’entitat d’una durada de 2 hores que es va realitzar el dia 7 de
maig i que posteriorment es va distribuir en format video a totes les persones treballadores de
l’entitat com a document intern.
Formació impartida pel departament de salut de manera telemàtica a la responsable higiènic
sanitària sobre “Mesures preventives i higièniques. Circuits de sectorització en el control de la
infecció a residències” i “Que hem après del COVID-19 sobre els equips de protecció
individual?”.
Distribució dels protocols d’actuació així com cartells informatius amb les mesures preventives
i d’actuació.
Realització de supervisió del bon ús de les EPIS, hàbits higiènics, prevenció de la infecció, i
mesures higièniques: es realitzarà in situ amb les persones que realitzen atenció directa,
personal de neteja, personal de manteniment i tot el personal designat pels responsables de
l’acolliment residencial. Aquesta supervisió la realitzen diàriament els propis coordinadors de
llar-residència en coordinació amb la responsable higiènic sanitària en tots els casos (
persones d’atenció directa, professionals de neteja, professionals de manteniment i
professionals que realitzen altres tasques).
La realització de la supervisió de la sectorització serà realitzada per la persona responsable de
qualitat amb la responsable Higiènic-sanitària, els coordinadors de servei i la comissió de
coordinació creada en motiu del COVID-19. La sectorització serà comunicada a tots els equips
de treball i professionals de la Fundació i es compartirà- un cop validat el Pla de contingència
amb les autoritats sanitàries.
En cas detectar alguna persona que no utilitzi correctament algun equip, es fa avís verbal per
tal de promoure i educar el canvi de conducta. Així mateix, es valorarà la realització d’una
formació específica per a aquesta persona i/o altres, si es creu oportú.
En el cas que algun professional no respecti la utilització dels EPIs, es pot procedir a
comunicar-ho al departament de persones que valorarà la opció de realitzar una sanció com a
falta greu, segons el criteri del nostre Règim de Reglament Intern, doncs, aquesta actuació
posa en perill de contraure la malaltia COVID-19 a la persona usuària i al propi professional.
Gestió de les demandes de material: Les persones treballadores realitzen la demanda de
material d’EPIs als coordinadors de la llars que disposen i distribueixen el material a les llars.
El seguiment del material dels EPI’s el realitza la responsable de qualitat de forma conjunta
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-

-

amb els coordinadors de serveis i el Departament de RRHH per assegurar l’abastiment dels
EPIS de noves incorporacions de professionals.
Elaboració i distribució d’un document d'informació sobre els Epis: Preguntes freqüents EPIs
Oferiment per part de la responsable de qualitat de 2 sessions de videotrucada per aclarir
dubtes i recollir demandes els dies 21 i 22 d’abril a tots els professionals de la Fundació
Privada Àuria.
Traspàs d'informació a través dels protocols sobre els símptomes associats a aquesta malaltia,
les mesures preventives i les mesures a prendre en cas que tinguem algun símptoma.
Formacions in situ de mesures de prevenció i sectorització de la Covid.

7. Descripció de les infraestructures categorització dels
espais segons grups de risc
Abans de passar a la descripció de les infraestructures específiques de cada llar, adjuntem el
quadre de categorització de les zones verdes i les indicacions per al seu seguiment per part de
tots els equips de professionals d’acord amb el document Represa de la normalitat en l`àmbit
residencial i que serà extensiu a tots els serveis l’Acolliment Residencial.

Zona
verda

Espai, planta o zona netes de la llar-residència, és a dir, sense cap cas confirmat, sospitós
o contacte estret de COVID-19:
- Persones sense símptomes i sense contacte estret amb un cas sospitós, probable o
confirmat de COVID-19.
- Persones i ingressos que han superat la malaltia i han superat el període d’aïllament
corresponent.
- Ingressos des de centres hospitalaris, sociosanitaris i centres residencials amb PCR
negativa o IgG positives que hagin fet aïllament previ o hagin estat en zones verdes
lliures de COVID-19.
Equips de protecció:
- Mascareta quirúrgica
- Mascareta amb filtre FFP2 en el cas de que les persones usuàries no puguin utilitzar
mascareta quirúrgica.
- Guants d’un sol ús per a realitzar tasques higièniques i/ de suport a l’alimentació.
- Ulleres o pantalla de protecció ocular per a realitzar tasques higièniques i/ de suport a
l’alimentació.
- Gorret
Peücs
Altres mesures:
•
Habitacions individuals o compartides
•
Utilització compartida de zones comunes (menjadors, activitat lúdiques, etc.)
•
Seguiment de símptomes i registre de temperatura 2 vegades al dia.
•
Distància de seguretat d’1,5 m entre residents.
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7.1 LA RESIDÈNCIA i la LLAR RESIDÈNCIA del Carrer Nards
Aquesta infraestructura comparteix dues tipologies diferents de serveis d’Acolliment residencial.
Es tracta d’una casa situada en un barri de la ciutat d’Igualada, el Barri de Montserrat.
La primera planta correspon a la residència i la segona a la llar residència. També compta amb un
altell que fins el moment de la crisi covid-19 estava destinat a espai d’activitats de dia per les
persones de residència.
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

M2: Es tracta d’una casa unifamiliar amb un total de 424 m2 construïts. repartits en
dues plantes plantes habitables i un altell.
Nombre plantes: Total de 3 plantes (2 plantes de 145 m2 cada una i 1 altell de 134 m2
construïts).
Espais comuns: Els espais comuns són un total de 11 comptant els lavabos i l’espai del
pati exterior amb un total de 197 m2. A les dues primeres plantes hi ha 1 menjador, 1
cuina i 2 lavabos amb un total de 44 m2 a cada planta. A l’espai de l’altell hi ha 1 espai
de safareig, dues sales i 1 lavabo amb un total de 109 m2.
Nombre habitacions individuals: 2 (1 a cada planta)
Nombre habitacions dobles: 8 (4 de cada planta)
Nombre habitacions de més de 2 residents: 0
Nombre ascensors: 1
Existència d’espai exterior: (jardí, pati,..): Pati a l’entrada de la casa amb una zona
porxada.
Espais i mesures d’aïllament : L’espai previst per a realitzar l’aïllament és la planta de
l’altell.
Existència d’ “habitacions netes” destinades específicament per a visites: S’habilita la
zona de porxo de l’entrada a la zona del pati per a realitzar les visites familiars. En
l’apartat 10.4 Disponibilitat d’un protocol de visites de familiars d’aquest document es
recullen les opcions per a possibilitar les visites a famílies.

En cas de necessitat per rebrot o aparició de persones amb símptomes s’activarà l’espai de
sectorització habilitant l’altell com a zona groga o vermella. En cas de zona groga només podrà
ser-hi una persona. En el cas d’habilitació de zona vermella l’espai serà per a dues persones
màxim. Aquest espai disposa d’una habitació, una sala d’estar i un lavabo i té una porta per
accedir-hi. En funció de la necessitat pot ser habilitat com a zona groga o zona vermella.
Sempre que s’habiliti aquest espai estarà indicat a la porta d’accés el tipus d’aïllament (zona groga
o zona vermella) i les mesures de seguretat i EPIs necessaris per a poder entrar-hi. A l’entrada es
disposarà un petit espai per a realitzar el canvi dels EPIs. Aquest aïllament es realitzarà seguint
les pautes dels protocols: Protocol llars i SR i Protocol espais d'aïllament.
En el cas que sigui necessari aïllar a una persona d’una altre llar, es seguirà el Protocol mesures
transport persones
En tot cas, la decisió sobre la ubicació de l’aïllament d’una persona la prendrà la responsable
higiènic sanitària i/o el responsable del servei, en col.laboració amb el departament de Salut.
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Actuacions:
1.- En el moment que es detecta un símptoma es comunica al Servei d’infermeria i/o coordinadors
dels serveis de l’acolliment residencial que establiran la coordinació amb el referent de Salut de
l’Equip d’Atenció Primària i es seguiran les indicacions d’aquest. La treballadora social informarà
a la família/tutor i del seu seguiment.
2.- La persona quedarà aïllada a la zona sectoritzada habilitada a l’altell.
3.- Es seguiran els protocols establerts següents:
https://www.auria.org/app/uploads/general/covid19/protocols/Espais_aillament.pdf
https://www.auria.org/app/uploads/general/covid19/protocols/Mesures_generals_llars_i_SR.pdf
https://www.auria.org/app/uploads/general/covid19/protocols/Protocol_Covid-19_Bugaderia.pdf
https://www.auria.org/app/uploads/general/covid19/protocols/Protocol_neteja_instalacions.pdf
En el cas de transportar una persona d’una altra llar, s’aplicarà el protocol descrit amb anterioritat
de transport:
https://www.auria.org/app/uploads/general/covid19/protocols/Transport_persones_simptomes.pdf
4.- Disposem de dos serveis diferenciats de l’acolliment residencial. El primer pis és una
residència i el segon pis una llar-residència. En el cas d’una situació de contacte estret1 es
valorarà, si és el cas, junt amb les indicacions de les autoritats sanitàries referents. En el cas de
considerar alguna persona com a contacte estret, es traslladarà a la persona a l’espai d’aïllament
situat a l’altell, si no hi ha disponibilitat en aquest espai, es traslladarà a l’altre espai d’aïllament de
la entitat ubicat a les llars-residències de l’Avinguda Andorra de Les Comes, seguint el protocol de
Transport de persones amb símptomes. Si aquest espai també està ocupat, es procedirà a
informar a les autoritats sanitàries perquè decideixen quines són les pautes a seguir.
Si no hi ha contacte estret, es seguiran amb les mesures de prevenció i seguretat habituals per al
control de temperatura i simptomatologia diàriament, dos cops al dia.
5.- S’informarà a tots els professionals de l’acolliment residencial de l’activació de la zona
d’aillament i es recordaran totes les mesures a prendre en relació a aquest espai.
https://www.auria.org/app/uploads/general/covid19/protocols/Espais_aillament.pdf
Aquest enllaç al protocol recull l’ús de la zona sectorizada - zona groga i vermella: ús dels espais,
utilització d’EPIS, circuits de deixalles i bugaderia i controls de les mesures sanitàries i
higièniques.

1

Contacte estret: En el moment que es detecti un cas sospitós s'iniciaran les activitats d'identificació de contactes estrets. El període

a considerar és des de 48 hores abans de l'inici de símptomes del cas fins al moment en què el cas és aïllat. En els casos 12
asimptomàtics confirmats per PCR, els contactes es buscaran des de 48 hores abans de la data de diagnòstic. Definició estret del
Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en la fase de desconfinament. Indicadors de
seguiment de la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.
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Zona
groga

Espai on s’ubiquen persones sospitoses d’infecció per COVID-19, pendents
d’evolució i confirmació diagnòstica:
- Persones amb símptomes compatibles amb la COVID-19 pendents de prova
diagnòstica (PCR o TAR).
- Persones sense símptomes en quarantena per contacte estret amb un cas
sospitós, probable o confirmat de COVID-19 (14 dies en aïllament).
- Ingressos procedents de domicili, asimptomàtics amb PCR negativa.
Romandran en aïllament preventiu 14 dies.
- Ingressos procedents d’hospital o sociosanitari, asimptomàtics i amb PCR
negativa als quals no s’ha garantit aïllament o estada en zona lliure de
COVID-19 durant el seu ingrés.
Equips de protecció:
- Roba laboral pantaló i samarreta
- Mascareta FFP2 i mascareta quirúrgica a sobre
- Guants d’un sol ús a cada mà.
- Ulleres o pantalla de protecció ocular
- Gorret
- Peücs
- Bata de plàstic
Altres mesures:
- Habitació individual en tots els casos. NO ES POT COMPARTIR
HABITACIÓ.
- WC individual sempre que es pugui. Si no es pot garantir un bany propi cal
fer neteja i desinfecció després del seu ús.
- NO ES POT FER ÚS D’ESPAIS COMUNS (es menjarà i es faran totes les
activitats dintre de l’habitació).
- El professional es vestirà amb els tots els EPIs complerts i seguint l’ordre
estricte de col·locació i retirada per evitar contaminació creuada.
- CANVI D’EPIS A CADA HABITACIÓ
- El canvi d’EPI s’ha de fer abans de sortir de l’habitació i llençar al
contenidor de residus, excepte ulleres i mascareta, que s’hauran de retirar
fora de l’habitació quan calgui.
- RECORDAR: CANVI DE GUANTS I HIGIENE DE MANS entre persones i
seguir l’ordre estricte de col·locació i retirada dels EPI per evitar
contaminació creuada.
- És obligatori desinfectar els EPIs reutilitzables (ulleres o pantalla)
ruixant-los amb líquid desinfectant, eixugant-los amb paper i llençant el
paper al rebuig (circuit brut)
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Zona
vermella

Espai on s’ubiquen persones que siguin casos confirmats de COVID-19.:
- Persones confirmades de COVID-19 positiu amb o sense
simptomatologia.
Equips de protecció:
- Roba laboral pantaló i samarreta
- Mascareta FFP2 i mascareta quirúrgica a sobre
- Guants d’un sol ús a cada mà.
- Ulleres o pantalla de protecció ocular
- Gorret
- Peücs
- Granota de plàstic
Altres mesures:
- Habitació individual o compartida (màxim 2 persones)
- Utilització de zones comunes exclusives per a persones amb COVID-19
(passadís, menjador, etc.).
- El professional es vestirà amb els EPIs complerts dins l’espai de zona
vermella (el més aprop possible de la porta).
- El personal pot portar el mateix EPI durant el torn, sempre que
estigui íntegre i que no tingui restes biològiques, excepte els guants.
- RECORDAR: CANVI DE GUANTS I HIGIENE DE MANS entre
persones i seguir l’ordre estricte de col·locació i retirada dels EPI per
evitar contaminació creuada.
- És obligatori desinfectar els EPIs reutilitzables (ulleres o pantalla)
ruixant-los amb líquid desinfectant, eixugant-los amb paper i llençant el
paper al rebuig (circuit brut)
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Plànol de l'espai d’aïllament de la llar-residència Nards:

7.2 LES LLARS-RESIDÈNCIA situades al carrer SOR RITA
Aquesta infraestructura està situada en un bloc de pisos a Igualada. Composada de dos
habitatges, dos primers. 1er primera i 1er segona.
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

M2: un total de 178 m2, repartits en 1 pis de 88 m2 i l’altre de 90 m2.
Nombre plantes: 1
Espais comuns: Els espais comuns són en total de 9 comptant els lavabos i l’espai de
la terrassa amb un total de 134 m2. A cada pis hi ha 1 cuina, 1 menjador i 2 lavabos
amb un total de 47 m2, més la terrassa compartida de 40 m2.
Nombre habitacions individuals: 2
Nombre habitacions dobles: 6
Nombre habitacions de més de 2 residents: 0
Nombre ascensors: Hi ha un ascensor extern compartit amb la comunitat de veïns.
Existència d’espai exterior: (jardí, pati,..): 1 terrassa que comunica els dos pisos
internament.
Espais i mesures d’aïllament: No hi ha espais d’aïllament a la llar, tot i que es pot
utilitzar una habitació individual en cas de ser necessari.
Existència d’ ”habitacions netes” destinades específicament per a visites: Les
característiques de l’habitatge no permeten habilitar un espai per a la rebuda de les
visites. En l’apartat 10.4 Disponibilitat d’un protocol de visites de familiars d’aquest
document es recullen les opcions per a possibilitar les visites.
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Aquesta llar no disposa d’espai d’aïllament Tot i així, en cas de necessitar realitzar l’aïllament
d’una persona es podria habilitar, segons necessitat, una habitació per a ser utilitzada com a zona
groga o vermella, realitzant l’aïllament com en un domicili privat. En aquest cas s’indicarà a la
porta d’accés el tipus (zona groga o zona vermella), les mesures de seguretat i EPIs necessaris
per a poder entrar-hi, i es seguiran les pautes dels Protocols de llars i en cas d’aïllament: Protocol
llars i SR i Protocol espais d'aïllament. A l’entrada es disposarà un petit espai per a realitzar el
canvi dels EPIs.
En el cas que no sigui possible per qüestions d'organització o per característiques de la pròpia
persona i/o la demanda de necessitat de persones en aïllament sigui major i no es pugui assumir
a la pròpia llar, es valorarà el trasllat de la persona a un altre espai d’aïllament en alguna altre llar
(Nards …). Pera realitzar el trasllat es seguirà al Protocol mesures transport persones
En tot cas, la decisió sobre la ubicació de l’aïllament d’una persona la prendrà la responsable
higiènic sanitària i/o el responsable del servei, en col.laboració amb el departament de Salut.
7.3 LES LLARS-RESIDÈNCIA situades al carrer PIEROLA
Aquesta infraestructura està situada en un bloc de pisos a Igualada. Composada de dos
habitatges, dos primers. 1er primera i 1er segona.
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

M2: un total de 223 m2, repartits en 2 pisos de 111 m2.
Nombre plantes: 1
Espais comuns: Els espais comuns són en total de 9 comptant els lavabos i l’espai del
celobert amb un total de 144,2 m2. A cada pis hi ha 1 cuina, 1 menjador i 2 lavabos
amb 56,5 i 55,5 m2 respectivament, i un celobert que es comunica per la part interior
del pis de 32,7 m2.
Nombre habitacions individuals: 2
Nombre habitacions dobles: 6
Nombre habitacions de més de 2 residents: 0
Nombre ascensors (per residències amb més d’una planta): Hi ha un ascensor extern
compartit amb la comunitat de veïns
Existència d’espai exterior: (jardí, pati,..): Celobert que connecta les dues llars i 2
balcons
Espais i mesures d’aïllament: No hi ha espais d’aïllament a la llar, tot i que es pot
utilitzar una habitació individual en cas de ser necessari.
Existència d’ “habitacions netes” destinades específicament per a visites: Les
característiques de l’habitatge no permeten habilitar un espai per a la rebuda de les
visites. En l’apartat 10.4 Disponibilitat d’un protocol de visites de familiars d’aquest
document es recullen les opcions per a possibilitar les visites.

Aquesta llar no disposa d’espai d’aïllament Tot i així, en cas de necessitar realitzar l’aïllament
d’una persona es podria habilitar, segons necessitat, una habitació per a ser utilitzada com a zona
groga o vermella, realitzant l’aïllament com en un domicili privat. En aquest cas s’indicarà a la
porta d’accés el tipus (zona groga o zona vermella), les mesures de seguretat i EPIs necessaris
per a poder entrar-hi, i es seguiran les pautes dels Protocols de llars i en cas d’aïllament: Protocol
llars i SR i Protocol espais d'aïllament. A l’entrada es disposarà un petit espai per a realitzar el
canvi dels EPIs.
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En el cas que no sigui possible per qüestions d'organització o per característiques de la pròpia
persona i/o la demanda de necessitat de persones en aïllament sigui major i no es pugui assumir
a la pròpia llar, es valorarà el trasllat de la persona a un altre espai d’aïllament en alguna altre llar
(Nards, …). Pera realitzar el trasllat es seguirà al Protocol mesures transport persones
En tot cas, la decisió sobre la ubicació de l’aïllament d’una persona la prendrà la responsable
higiènic sanitària i/o el responsable del servei, en col.laboració amb el departament de Salut.

7.4 LES LLARS-RESIDÈNCIA situades al carrer GALICIA
Aquesta infraestructura està situada en un bloc de pisos en el centre Igualada. Composada de
dos habitatges, dos primers: 1er primera i 1er segona.
M2: un total de 165 m2, repartits en 2 pisos de 85 i 80 m2 respectivament.
Nombre plantes: 1
Espais comuns: Els espais comuns són en total de 8 comptant els lavabos amb un total
de 73,4 m2. A cada pis hi ha 1 cuina, 1 menjador i 2 lavabos amb 36,7 m2
respectivament. També hi ha un celobert que es comunica per la part interior i 1
habitació per és dels professionals.
● Nombre habitacions individuals: 3
● Nombre habitacions dobles: 4
● Nombre habitacions de més de 2 residents: 0
● Nombre ascensors (per residències amb més d’una planta): Hi ha un ascensor extern
compartit amb la comunitat de veïns.
● Existència d’espai exterior: Celobert que connecta les dues llars i 2 balcons.
● Espais i mesures d’aïllament: No hi ha espais d’aïllament a la llar, tot i que es pot
utilitzar una habitació individual en cas de ser necessari.
● Existència d’ “habitacions netes” destinades específicament per a visites: Les
característiques de l’habitatge no permeten habilitar un espai per a la rebuda de les
visites. En l’apartat 10.4 Disponibilitat d’un protocol de visites de familiars d’aquest
document es recullen les opcions per a possibilitar les visites.
Aquesta llar no disposa d’espai d’aïllament Tot i així, en cas de necessitar realitzar l’aïllament
d’una persona es podria habilitar, segons necessitat, una habitació per a ser utilitzada com a zona
groga o vermella, realitzant l’aïllament com en un domicili privat. En aquest cas s’indicarà a la
porta d’accés el tipus (zona groga o zona vermella), les mesures de seguretat i EPIs necessaris
per a poder entrar-hi, i es seguiran les pautes dels Protocols de llars i en cas d’aïllament: Protocol
llars i SR i Protocol espais d'aïllament. A l’entrada es disposarà un petit espai per a realitzar el
canvi dels EPIs.
En el cas que no sigui possible per qüestions d'organització o per característiques de la pròpia
persona i/o la demanda de necessitat de persones en aïllament sigui major i no es pugui assumir
a la pròpia llar, es valorarà el trasllat de la persona a un altre espai d’aïllament en alguna altre llar
(Nards, …). Pera realitzar el trasllat es seguirà al Protocol mesures transport persones
En tot cas, la decisió sobre la ubicació de l’aïllament d’una persona la prendrà la responsable
higiènic sanitària i/o el responsable del servei, en col.laboració amb el departament de Salut.
●
●
●
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7.5 LES LLARS-RESIDÈNCIA situades a l’ AVINGUDA ANDORRA
Aquesta infraestructura està situada a l’ùltima planta de l’edifici Polivalent de la Fundació de
l’Avinguda Andorra. Composada de dues llars situades en una mateixa planta. Compta amb 2
entrades i 2 sortides a la rampa exterior (sortida d’emergència). Així mateix tenim una terrassa
jardí de 350 m2 per l’esbarjo de les persones residents.
Arrel de la situació viscuda davant del covid i amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les
persones i aconseguir que la majoria d’aquestes disposin d’habitacions individuals, finalitzem
aquest desembre les obres d’adequació de les instal.lacions. Actualment 12 persones disposen
d’habitacions individuals.

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

M2: un total de 370 m2, repartits en 2 llars de 186 i 184 m2 respectivament.
Nombre plantes: 2
Espais comuns: Els espais comuns són en total de 8 comptant els lavabos amb un total
de 113 m2. També hi ha una terrassa de 350 m2 útils. A cada pis hi ha 1 cuinamenjador i 3 lavabos amb 15,5 m2 respectivament.
Nombre habitacions individuals: 12
Nombre habitacions dobles: 3
Nombre habitacions de més de 2 residents: 0
Nombre ascensors (per residències amb més d’una planta): 2 ascensors
Existència d’espai exterior: (jardí, pati,..): Terrassa de 350 m2.
Espais i mesures d’aïllament: NO. S’elimina l’espai d'aïllament a les llars Les Comes.
Existència d’ “habitacions netes” destinades específicament per a visites: S’habilita una
zona a la planta baixa a la sortida de la rampa per a realitzar les visites familiars. En
l’apartat 10.4 Disponibilitat d’un protocol de visites de familiars d’aquest document es
recullen les opcions per a possibilitar les visites.

Aquesta llar no disposa d’espai d’aïllament. Tot i així, en cas de necessitar realitzar l’aïllament
d’una persona es podria habilitar una habitació per a ser utilitzada com a zona groga o vermella,
realitzant l’aïllament com en un domicili privat. En aquest cas s’indicarà a la porta d’accés el tipus
(zona groga o zona vermella), les mesures de seguretat i EPIs necessaris per a poder entrar-hi, i
es seguiran les pautes dels Protocols de llars i en cas d’aïllament: Protocol llars i SR i Protocol
espais d'aïllament. A l’entrada es disposarà un petit espai per a realitzar el canvi dels EPIs.
En el cas que no sigui possible per qüestions d'organització o per característiques de la pròpia
persona i/o la demanda de necessitat de persones en aïllament sigui major i no es pugui assumir
a la pròpia llar, es valorarà el trasllat de la persona a un altre espai d’aïllament de Nards. Una
informació que es consensuarà en tot moment amb l’equip mèdic que fa el seguiment.
Per a realitzar el trasllat es seguirà al Protocol mesures transport persones
En tot cas, la decisió sobre la ubicació de l’aïllament d’una persona la prendrà la responsable
higiènic sanitària i/o el responsable del servei, en col.laboració amb el departament de Salut.
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Disposem de dues llars-residències diferenciades. En el cas d’una situació de contacte estret2 es
valorarà, si és el cas, junt amb les indicacions de les autoritats sanitàries referents. En el cas de
considerar alguna persona com a contacte estret, s'ailla segons les indicacions mèdiques.
A ser possible es traslladarà a l’espai d’aïllament de la entitat ubicat al carrer Nards, seguint el
protocol de Transport de persones amb símptomes. Si aquest espai també està ocupat, es
procedirà a informar a les autoritats sanitàries perquè decideixen quines són les pautes a seguir.
Si no hi ha contacte estret, es seguiran amb les mesures de prevenció i seguretat habituals per al
control de temperatura i simptomatologia diàriament, dos cops al dia.
●

POSSIBILITATS DE SECTORITZACIÓ EN CAS EXTREMADAMENT NECESSARI

Tant la llar R9 com la R10, son dos pisos que tenen opcions per sectoritzar, en cas que fos
extremadament necessari, si s’haguessin esgotat totes les opcions anteriorment plantejades. Son
espais que actualment estan ocupats ja que el pis està al 100% d’ocupació, dur a terme aquests
moviments, comportaria moure a les persones de les seves habitacions.
- Opció 1: es disposa d’una habitació individual amb bany complet (R10) i una habitació doble
amb bany complet (R9). Es podrien fer servir de zona groga en cas d’una persona en zona
groga o vermella en cas de 2 persones positives.
- Opció 2: El menjador (d'ambdós pisos) disposa d’una porta corredera que té la capacitat de
separar dos espais. Quedaria un espai tancat, on hi ha dos habitacions individuals (R10)
amb un bany complet i dos habitacions (una individual i una doble) amb lavabo complert a
(R9). Per tant, es podrien utilitzar de zona groga o vermella, si fos el cas.
En aquests espais queden les portes d’emergència. Si es procedís a tancar aquest espai per
tal de utilitzar-lo com a zona groga o vermella, quedaria limitat l’accés a la porta
d'emergència. També cal tenir en compte, que al haver-hi la porta d'emergència, pot
comportar un risc fuga, per tant serà important tenir en compte el perfil de les persones que
s’hi ubiquen.

2

Contacte estret: En el moment que es detecti un cas sospitós s'iniciaran les activitats d'identificació de contactes estrets. El període

a considerar és des de 48 hores abans de l'inici de símptomes del cas fins al moment en què el cas és aïllat. En els casos 12
asimptomàtics confirmats per PCR, els contactes es buscaran des de 48 hores abans de la data de diagnòstic. Definició estret del
Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en la fase de desconfinament. Indicadors de
seguiment de la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.
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8. Circuits i anàlisi de logística
Totes les mesures que detallem a continuació s’apliquen en tot el Sistema de Serveis d’Acolliment
Residencial.

8.1 Mesures generals de prevenció
A nivell d’higiene es promou les mesures indicades pel Departament de Salut:
-

Rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó i/o solucions alcohòliques.
Mantenir una distància de dos metres aproximadament amb totes les persones, sempre
que sigui possible
Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el
moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.
Evitar de compartir menjar o estris (coberts, gots, tovallons, mocadors...) i altres objectes
sense netejar-los degudament.

Per a facilitar l’assumpció d’aquestes mesures realitzem les següents accions, entre d’altres:
-

Distribució de cartells informatius i dels protocols establerts.
Disposició de punts de dispensació de solució hidroalcohòlica accessibles, sobretot a
l’entrada de la llar i als espais d’ús comú.
Disposició d’un punt de neteja del calçat a l’entrada de la llar per a totes les persones que
hi accedeixen.

8.2 Pla de neteja i desinfecció:
La neteja és fonamental perquè elimina la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i
arrossega els microorganismes que hi puguin haver. Els serveis d'acolliment residencial ja
disposen d’un pla de neteja (IMP-PRT-3800 Pla d’ordre i neteja) i un registre de neteja (IMP-PRT3801 Registre control pla de neteja i desinfecció) que s’ha modificat per recollir les noves
necessitats de neteja. Veure annexos.
A més, la planificació de la neteja s’ha intensificat des de l’inici de la pandèmia, i per a fer-ne front,
s’ha creat un protocol específic per a la neteja de les instal·lacions: Protocol Covid-19 5. Neteja
Les mesures generals que s’ha pres en quant als espais i superfícies són:
➔ Incrementar la neteja en alguns espais incidint als lavabos i tenint especial cura en les
superfícies de contacte freqüent amb les mans (manetes de portes, taules, ratolins
d’ordinador, telèfons,...). Ho realitza la persona responsable de la neteja i/o el professional
d’atenció directe.
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➔ Revisar i canviar els productes utilitzats amb productes inclosos en la llista de virucides
autoritzats pel Ministerio de Sanidad de España3. El producte per a netejar les superfícies
a utilitzar és el Germosan-Nor Desimpro (Kleer-Kim).
➔ Realitzar un registre de neteja dels espais i un seguiment de la realització de les tasques.
➔ Eliminar, en la mesura que sigui possible, els objectes que siguin difícils de netejar o que
siguin susceptibles d’acumular virus (coixins, materials porosos,...).
➔ Assegurar una ventilació adequada obrint les finestres el màxim de temps possible, i
sempre, com a mínim 2 o 3 vegades al dia i durant un mínim de 10 minuts cada vegada i
realitzar-ne un registre.
➔ Netejar tots els espais on es realitzin activitats on hi hagi persones externes després del
seu ús, mitjançant el producte desinfectant Germosan-Nor Desimpro, si és el cas. Aquesta
desinfecció la realitzarà la persona responsable de la neteja i/o el professional d’atenció
directe, en funció de la disponibilitat.
➔ Desinfecció quinzenal de les llars amb un equip de desinfecció (Silent Saniflyer) que es
basa en un compresor amb una pistola que actua a través de l’atomització per crear
microgotes que permeten l’aplicació del producte desinfectant. El producte que utilitzem és
el mateix virucida que utilitzem per a la resta de desinfeccions (Germosan-Nor Desimpro).
Veure: https://www.youtube.com/watch?v=rG_dlTzTLxw. La frequència d’ús s’ampliarà en
cas de tenir una llar amb zona groga o vermella, que llavors es procurarà realitzar aquesta
desinfecció diàriament o cada 2 dies com a molt.

8.3 Circuit de subministraments:
L’entrega dels subministres es realitza seguint el circuit d’entrada de la llar-residència per la porta
d’entrada de l’habitatge. En tots els habitatges, excepte la llar Les Comes només hi ha una porta
d’accés.
El personal extern no entra mai a l’espai de la llar, sempre deixa els subministraments a l’entrada i
les persones recullen el material, sempre mantenint les mesures de prevenció (distància de
seguretat, mascareta i rentat de mans posterior).
En el cas de la llar Les Comes l’entrada de subministres es realitza per la porta d’entrada de la
llar, i en el cas de productes alimentaris per la porta d’entrada a la cuina a la planta 0 de l’edifici.
En tot cas, les persones externes que subministren els productes es desinfecten el calçat abans
d’entrar amb el producte desinfectant Germosan-Nor Desimpro (situats a les portes de les
entrades i de la cuina). Els productes alimentaris es desinfecten, si és possible, amb el
desinfectant Germosan-Nor Desimpro. Una vegada desinfectats es pugen a la llar utilitzant
l’ascensor habilitat.
En tots els casos, hem d’assegurar que els aliments frescos mantenen la temperatura i les
condicions correctes.

3

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
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8.4 Circuit del menjar i rentat d’estris d’alimentació
L’entrada del menjar es realitza per la porta d’accés a la llar, zona neta per part del professionals
de l’acolliment residencial. En la majoria d’habitatges només hi ha una porta d’accés.
En el cas de les llars les Comes el menjar puja per l’ascensor, espai habilitat només per les
persones de les llars seguint les pautes de l’apartat anterior. Les deixalleries del menjar sortiran
per l’espai habilitat com a zona bruta situat a la rampa de sortida directa al carrer.
En el cas de la residència de Nards, el menjar es cuina a la mateixa residència, motiu pel qual el
circuit es trasllada directament a la zona d’aïllament- altell de Nards. Les deixalles d’aquest menjar
sortiran en horaris establerts per no coincidir amb el circuit net. Aquests bosses d’escombraries
estaran degudament tancades abans de sortir de cada espai.
En ambdós casos, els professionals faran ús dels EQUIPS DE PROTECCIÓ tal com s’indica al
protocol d’aïllament.
https://www.auria.org/app/uploads/general/covid19/protocols/Espais_aillament.pdf
Els coberts, gots, plats, i tots els altres estris utilitzats en l’alimentació han de netejar-se amb aigua
calenta i sabó, preferiblement amb rentaplats a una temperatura mínima de 60º, amb els
detergents habituals.
En el cas dels espais d’aïllament, i per evitar contaminacions creuades, s’utilitzarà sempre vaixella
rebutjable. En el cas que no hi hagi possibilitats de creuaments de vaixella amb possible
contaminació de la resta, es pot valorar la utilització del rentaplats, sempre que s’asseguri a un
mínim de 60º de temperatura. En aquest cas, la manipulació dels estris per a l’alimentació es
realitzarà seguint totes les mesures preventives i d’EPIs dels espais d’aïllament. Les deixalles es
tractaran segons indica el Protocol Covid-19 5. Neteja de l’espai de la zona d’aïllament.
A la zona d’aïllament de la llar de Nards el menjar entra emplatat per la porta de zona neta (llarresidència). Tota la vaixella i estris que entren són d'ús rebutjable, es recolliran immediatament
després de la seva utilització, es posaran en doble bossa d’escombraries.

8.5 Planificació de bugaderia i el seu circuit
L’entitat compta amb un espai de bugaderia propi situat a les instal·lacions del Carrer Pere Bosch i
Soldevila, 18 d’Igualada. A més, cada llar disposa d’un espai de bugaderia on també es renta
roba.
Cada llar gestiona la neteja de la roba en funció de les característiques de les persones, fomentant
sempre que és possible la seva autonomia i l’aprenentatge i/o manteniment de les tasques de la
llar:
- Llar Galícia: tota la roba es renta a la llar, tant si és de les persones usuàries com roba de la
llar.
- Llar les Comes, Sor Rita, Pierola i Nards:
∙ A la pròpia llar es renta la roba laboral de les persones treballadores d'atenció directe i
de les persones usuàries (excepte en casos de persones amb símptomes). La roba
laboral es renta separada de la resta i no surt de la llar.
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∙

A bugaderia es renta: la roba de la llar (tovalloles, llençols,...) i en cas de necessitat,
alguna roba de persones usuàries.
Les tasques de bugaderia es realitzen seguint el Protocol de bugaderia (PRT-IN-34).
En el cas de la roba bruta que prové dels espais d’aïllament (zona groga i vermella) sortirà amb
doble bossa de plàstic impermeable (identificades amb un color diferent, en aquest cas de color
groc) per la zona indicada com a circuit brut i/o desinfectant l’accés en cas de no disposar de
circuit brut. Tota la roba provinent dels espais d’aïllament es rentarà a la bugaderia. Per a realitzar
el transport de la roba s’utilitzaran horaris diferents per a circuit de roba bruta i neta per evitar
contaminacions creuades. Totes les indicacions per a la neteja de la roba que prové dels espais
d’aïllament es recullen en el Protocol Covid-19. 4 Bugaderia.
Les instruccions generals en quant a la neteja de roba són:
➔
➔
➔
➔

La roba que prové dels espais d’aïllament no es pot barrejar amb la resta de roba.
Evitar en tot moment sacsejar la roba.
Rentar la roba a una temperatura mínima de 60ºC.
Si és possible rentar amb lleixiu i posar-la a l'assecadora.

8.6 Circuit de gestió de residus:
En el cas dels espais amb zones d’aïllament (zones brutes), la gestió dels residus es realitzarà
seguint el document: Protocol Covid-19 5. Neteja.

8.7 Material de protecció, circuit d’accés i disponibilitat
Des de l’inici de la pandèmia i en l’actualitat es disposa a cada llar- residència d’un kit
d'emergència per a utilitzar en cas que una persona mostri símptomes de la malaltia. Aquest Kit
consta de 2 monos o bates impermeables (en cas de no tenir-ne, mono o bata de paper i davantal
impermeable), 2 ulleres antiesquitxades, 2 mascaretes amb filtre PFF2 com a mínim, guants,
mascaretes quirúrgiques, peucs i gorrets.
En cas de necessitar material, les persones treballadores realitzaran la demanda al coordinador
de la llar que en fa la gestió i proporciona el material. La demanda de material es realitzarà de
dilluns a divendres. En el cas de necessitar material urgent en cap de setmana es realitzarà la
demanda a través de la persona de guàrdia de les llars, que gestionarà l’entrega de material.
Actualment tenim disponibilitat de tot el material de protecció necessari, tant per les
persones treballadores com pels usuaris: guants, mascaretes quirúrgiques, mascaretes
FFP2, monos de paper, monos de plàstic, capelines, bates de plàstic, ulleres, pantalles.
Des del mes d’octubre, es valora que totes les persones treballadores utilitzin mascareta
FFP2 per a realitzar totes les tasques d’atenció directa. Aquesta mascareta es canvia
diàriament.
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9. Procés assistencial
9.1 Actuació davant d’una persona amb símptomes
En cas de detecció d’una persona amb simptomatologia compatible a la Covid-19 iniciem el
procés d’aïllament seguint les pautes indicades en els protocols:
Mesures generals llars i servei residencial
Mesures als espais d'aïllament
Així mateix, iniciem procés per a la sectorització, si és necessària, i en funció de la disponibilitat de
l’espai d’aïllament que disposem a l’altell de la llar Nards. També es realitzarà el cribratge dels
contactes estrets, si és el cas, sempre amb la col·laboració del departament de salut i seguint les
seves indicacions.
La persona amb simptomatologia romandrà aïllada sota vigilància tant per part dels professionals
de suport encarregats de la seva atenció a la zona sectoritzada i en coordinació amb infermeria tal
com indica la infografia de CatSalut https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019ncov/material-divulgatiu/signes-simptomes-alarma.pdf

9.2 Activitats previstes en cas d’aïllament d’una o més persones
En cas d’aïllament d’una o més persones es programen i s’adapten les activitats en funció dels
seus als interessos, preferències, necessitats i estat de salut de la persona i/o persones aÏllades.
Així mateix, es realitzen tenint en compte la situació de la pròpia persona i de l'entorn en que es
troba (habitació sola, possibilitats de treball en grups,...).
Es realitzen activitats individuals i/o grupals durant tot el dia i donen resposta a les àrees de salut i
benestar, d’ocupació terapèutica, de desenvolupament personal i de relació amb l’entorn.
S’ofereixen activitats en aquestes quatre àrees considerades prioritàries per promoure i mantenir
les habilitats i capacitats de les persones que viuen a les llars residència, evitant així, el
deteriorament de les persones derivades per la situació covid-19 i el propi aÏllament que dita
situació comporta.
Adjuntem l’enllaç a les memòries facilitades al DTASF i per extensió al Departament de Salut
perquè pugueu consultar als annexes a les activitats realitzades en les nostres llars-residències i
espais d’aïllament durant la situació excepcional del covid-19
https://www.auria.org/app/uploads/fundacio/transparencia/covid19/Memoria_COVID19_28_03_Abr
il.pdfcovid-19
Així mateix adjuntem l’enllaç a un dels informes amb dades, mesures i necessitats per rellevants
on s’inclou l’anàlisi d’indicadors de les activitats per tipus i grau de participació de les persones
que viuen a les nostres llars.
https://www.auria.org/app/uploads/fundacio/transparencia/covid19/Report_COVID19_11_25_Abril.
pdf
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9.3 Coordinació de la informació
Davant la situació de COVID-19 per tal de garantir una resposta àgil i adequada mantenim un
seguiment telefònic sempre que s’escau, amb l’equip mèdic del CAP de referència.
En el moment que es detecta una persona amb possible simptomatologia COVID-19, es procedeix
a aïllar-lo i després d’una primera valoració per la infermera de la fundació, si és possible, es
contacta amb l’equip d’atenció primària que fa el seguiment i se l’informa de la situació. L’equip de
primària es desplaça a la llar residència, si és el cas, i valora a la persona i estableix i ens informa
del procediment a seguir activant en cas que s’escaigui altres suports i serveis sanitaris i/o de
protecció.
En cas de detectar una persona amb símptomes, iniciem el cribratge dels contactes estrets, si és
el cas, i es decideixen les pautes d’actuació, amb la coordinació i seguint les instruccions del
departament de salut.

9.4 Circuit de derivació a hospitals d’aguts i atenció intermèdia i com activarlo
Davant de qualsevol persona que pot presentar una descompensació del seu estat de salut, sigui
per simptomatologia COVID-19 o provocat per una altra dolència o malaltia crònica de base, es
procedeix informant a l’equip mèdic d’atenció primària que fa el seguiment de la covid-19 a la
nostra fundació o en el seu defecte es contacta amb el 061.
Posteriorment l’equip mèdic o el metge de guàrdia, si ho creu convenient, es desplaça a la llar
residència per visitar i valorar com es procedeix amb la persona usuària i és qui determina el
trasllat al centre hospitalari que es duu a terme a través del Servei d’Emergències Mèdiques.
En cas de persones que realitzen visites mèdiques, intervencions ambulatòries, ingressos
hospitalaris de menys de 4 dies, en el moment del retorn s’actua seguint les pautes preventives
descrites en el Protocol sortides.
En el cas que la visita impliqui un ingrés hospitalari de més de 4 dies es passarà a aïllar a la
persona en la zona groga durant 14 dies, i amb PCR negativa de 24 /48 hores, sempre que sigui
possible i seguint les indicacions de salut.
En el situació de fuga eventual d’una persona, a la seva tornada es valorarà la necessitat
d’aïllament de la persona en un zona groga durant 14 dies, en funció de les característiques de la
persona i de la valoració del perill de la possible fuga i les seves circumstàncies, i, en cas
necessari, seguint amb les indicacions que ens determini el departament de salut.

9.5 Disponibilitat del protocol de trasllats a d’altres dispositius o espais alternatius
Per tal de vetllar per la seguretat i la prevenció en cas que sigui necessari un trasllat per a realitzar
una sectorització de la persona amb simptomatologia, es va establir un protocol que recull les
mesures de prevenció: Protocol transport persones amb símptomes
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9.6 Definició del circuit de la medicació
La Residència de Nards i les LLars Residència de Nards, Sor Rita, Les Comes, PIerola i Galícia
no disposen de metge dins el propi servei, per tant, el circuit de medicació que es duu a terme es
realitza a través de la farmàcia amb el sistema SPD.
Així doncs, cada unitat de convivència compta amb una farmàcia de referència que es troba
ubicada en el seu mateix barri. Cada farmàcia prepara quinzenalment els blisters de tots els
usuaris de la llar.
Davant d’un canvi i/o actualització de la pauta mèdica d’un usuari es contacta amb el CAP via
correu electrònic o via telefònica i , és el propi doctor de capçalera de referència o el propi
especialista assignat a la persona, qui activa informàticament el full de crònics i s’actualitza de
forma immediata en la pauta mèdica de la persona.
Àuria disposa d’un protocol intern d’administració de medicació on es detalla el procés
d’administració i registre del mateix.

9.7 Disponibilitat d’oxigen sanitari
La Residencia de Nards i les LLars Residència de Nards, Sor Rita, Les Comes, Pierola i Galícia
no disposen de dispositius per oferir oxigenoteràpia.
Davant dels casos en què una persona ha requerit d’un dispositiu d’oxigenoteràpia, ha estat el
propi equip d’atenció primària que fa el seguiment a les nostres llars qui gestiona i aporta els
aparells d’oxigen sanitari. Quan es retira l’equip d’oxigenoteràpia o la persona usuària ha sigut
exitus és l'equip d’atenció primària qui ho informa a l’empresa proveïdora.

9.8 Disponibilitat del protocol d’atenció en situacions de final de vida
A l’inici de la pandèmia es van actualitzar els protocols d’acompanyament al final de la vida, el
protocol de defunció i el protocol d’acompanyament al dol per fer front a les situacions de final de
vida.
En cadascun dels protocols es detallen les mesures, accions i el procediment a seguir davant
d’una situació de final de vida i d’una defunció.

Protocol d'acompanyament al final de la vida En el cas del familiar autoritzat per
acompanyar a la persona al final de la vida, la protecció i les mesures que s’aplicaran
seran les mateixes que la resta de professionals d’atenció que es recullen al protocol de
Mesures següent:
https://www.auria.org/app/uploads/general/covid19/protocols/Espais_aillament.pdf

Protocol en cas de defunció
Protocol d'acompanyament en el dol
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9.9 Gestió de les sortides
Les persones usuàries realitzen sortides en petits grups, estables-bombolla, per garantir i complir
amb les mesures sanitàries i de seguretat publicades.
En el cas de tornar al confinament es reprendran les sortides terapèutiques seguint la instrucció
del Ministeri de Sanitat i el Departament de Salut.
Les sortides terapèutiques estan permeses expressament per "motius terapèutics" a determinades
persones amb discapacitat que tinguin alteracions conductuals que es vegin agreujades per la
situació de confinament derivada de la declaració de l’estat d’alarma, sempre i quan respectin les
mesures necessàries per evitar el contagi.
Per a gestionar aquestes sortides tenim establert un protocol que recull les mesures preventives
(Protocol sortides terapèutiques).
En cas de sortides per anar al metge i/o anar a treballar es segueixen les mateixes mesures de
retorn del Protocol de sortides terapèutiques:
-

Evitar utilitzar l’ascensor.
Deixar a l’entrada els elements que no es necessiten dins de casa.
Netejar-se els calçat a l’entrada del pis (amb aigua i unes gotes de lleixiu).
Rentar-se el més aviat possible les mans amb aigua i sabó i/o solució hidroalcohòlica.
Canviar-se la roba. Es recomana rentar la roba i dutxar-se.
Netejar i desinfectar els estris utilitzats amb aigua i sabó i/o solució hidroalcohòlica.

Per facilitar la comprensió de totes les persones s’han realitzat informacions en format d’infografia:
Sortir de casa i Tornar de casa.

9.10 Circuit acceptació nous ingressos
El circuit que s’estableix davant els nous ingressos o el retorn a les llars residències de persones
que romanen a casa seva ve determinat pel procediment i les instruccions marcades pel
Departament.
En referència als nous ingressos i degut a les baixes per defunció produïdes a causa del covid-19
o altres causes irreversibles per problemes de salut importants, s’aniran incorporant els nous
ingressos durant els propers mesos, previstos segons les indicacions i la validació amb el
Departament.
En referència als retorns de les persones usuàries de llars s’estan duent a terme, amb la
conformitat de la referent del DTASF. Prèviament al retorn se’ls realitza una PCR i està previst
l'aïllament preventiu de 14 dies a la zona groga habilitada al carrer Nards seguint les pautes i
protocols establerts.
Des d’Àuria s’estableixen únicament una zona groga per a l’acolliment residencial que com abans
hem descrit està ubicat a l’altell del carrer Nards, complint amb la normativa. Una zona groga per
acollir l’aïllament preventiu de 14 dies de les persones que retornen, prèvia confirmació covid-19
negatiu a través de la realització de la prova PCR realitzada pels equips d’atenció primària les 2448 hores anteriors al retorn.
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La zona groga de l’altell de la Llar-residència de Nards és un espai que es pot aïllar de la resta de
la pròpia llar ja que poden quedar separats per una porta i tancats en cas que fos necessari,
disposa d’habitació i lavabo complert. Com només es disposa d’un lavabo, podrà aïllar només a
una persona si funciona com a zona groga. Totes les activitats i àpats es faran dintre del propi
espai.
Veure Protocol espais d'aïllament.
El circuit físic que es segueix per accedir-hi a la zona groga (veure apartat Descripció de les
infraestructures). Tal com descrivim en aquest apartat el circuit a la zona d'aïllament de la
residència de Nards es farà per l’ascensor que dona directament a la zona d'aïllament i es
desinfectarà abans i després de cada ús.
En aquest cas es realitza un cribatge de salut (temperatura, simptomatologia i contactes que
hagin pogut tenir). Aquest cribatge es realitzarà a la zona coberta del pati en cas de procedència
del domicili familiar, l’espai més proper a la porta abans d’accedir a les instal·lacions. Un cop
superat el cribatge es desinfecten sabates i mans, i s’equipa a la persona amb una bata i
mascareta nova. En cas que no en porti, se li lliurarà una abans de cribatge. En els casos de
procedència post-hospitalària o derivacions d’altres entitats la idoneïtat per a l’ingrés ja s’ha
realitzat i ho ha de recollir l’informe d’alta i/o derivació. En tots els casos es prendrà la temperatura
a l’arribada en aquesta zona. Si no presenta simptomatologia pujarà a la zona aïllada per circuit
anteriorment descrit. Els professionals disposaran de tots els EPI’s com si d’un cas positiu es
tractés. També poden aïllar-se persones d’altres llars-residències nostres seguint tots els protocols
abans descrits.
La zona groga està identificada a la porta amb un rètol i amb les mesures preventives i EPIs
necessaris per entrar-hi. A la porta d’accés disposarem els EPIs necessaris per entrar-hi, i es
disposarà un espai de zona neta per a la preparació.
El transport d’aquestes persones s’estableix que en la mesura del possible sigui la pròpia família
qui desplaci l’usuari a la llar residència i en cas que la família no pugui fer el desplaçament,
s’oferirà el servei de trasllat des d’Àuria seguint totes les mesures detallades a l’apartat 9.5
d’aquest mateix document.

10. Atenció a les persones i les famílies
10.1 Disponibilitat d’un pla d’atenció, suport i comunicació a les famílies, amb
una atenció especial en els darrers moments de la vida dels residents
Durant el confinament, els equips professionals d’Àuria van establir una comunicació constant
amb les famílies, a nivell telefònic per detectar les necessitats i donar el suport necessari.
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10.1.1 Sistemes i criteris de la comunicació amb famílies
En cas de confinament/aÏllament, tal com ja es va oferir durant els primers mesos de pandèmia,
s’activarien els següents mecanismes de suport en cas de necessitat:
.- Contacte telefònic sistemàtic
.- Espai de suport mutu
La treballadora social de referència és qui fa el seguiment i estableix el pla de comunicació
personalitzat amb el resident, segons les circumstàncies de cada persona.
Així mateix amb els familiar de referència, es pacta la forma de comunicació amb la persona usuària
de la llar residència: trucada, videotrucada, missatge de veu o vídeo. Aquestes es poden fer de
forma assistida, si és necessari, per part d’un professional de suport.
A l’hora de planificar i prioritzar la relació amb famílies diferenciem tres possibles situacions de les
persones que viuen a les nostres llars :
1. Situació d’estabilitat
Aquesta situació correspon a les persones usuàries que no presenten símptomes i per tant
estan aïllats.

no

La treballadora social fa una trucada setmanal de seguiment als familiars mínim i s’estableixen
unes franges horàries de trucades al resident adequades a la rutina de la persona.
Per a les persones amb més nivell d’autonomia, que compten amb un dispositiu tecnològic amb el
que es poden comunicar amb el seu familiar no s'apliquen restriccions d’ús sempre que es respectin
normes de funcionament: horaris del centre, horaris dels àpats i de descans.
2. Situació d’inestabilitat
Aquesta situació correspon al les persones que presenten símptomes i estan aïllades i/o comencen
a desestabilitzar-se emocionalment .
Es fa un traspàs continuat i molt acurat de l'estat físic i emocional de les persones als seus respectius
familiars. Diàriament es fan dos trucades per part de la treballadora social una al matí i una al vespre.
En cas d’un empitjorament de l’estat de salut de la persona es comunica en el moment
independentment de l’hora. (Ho farà la treballadora social de referència si és possible i si no el
professional de suport.)
Es dóna marge a la família perquè el contacte amb el resident es faci amb el temps que necessitin
o considerin oportú, tenint en compte el que pot ser favorable per la persona i respectant la seva
condició de salut.
En cas de derivació a l’hospital, s’informa paral·lelament a la família (ho fa la treballadora social
de referència si és possible i si no el professional de suport).
Mentre duri l’ingrés hospitalari, també es realitza un seguiment del cas i es manté contacte amb la
família.
3. Situació de les darreres hores /dies de vida
En aquesta situació tan dolorosa, es fa un traspàs continuat i molt acurat de l'estat físic i emocional
de les persones als seus respectius familiars. Diàriament es fan dos trucades per part de la
treballadora social una al matí i una al vespre. En cas d’un empitjorament de l’estat de salut de la
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persona es comunica en el moment independentment de l’hora. (Ho farà la treballadora social de
referència si és possible i si no el professional de suport.)
En cas que es detecti un empitjorament en l’estat del resident i es valori possible situació de de
darreres hores/dies i/o la necessitat de prioritzar enfocament pal·liatiu, es comunicarà de forma
immediata i es consensuarà amb el familiar referent independentment de l’horari.
S’oferirà la possibilitat que un familiar pugui d’estar presencialment a la llar per tal de fer-ne
l’acompanyament en aquesta darrera etapa si es donés la situació.
Prioritàriament les persones en aquest estat, estan al hospital ja que les llars residència de la
Fundació no són equipaments sanitaris, però en els casos que el tractament pal.liatiu ho permet, la
família i els referents sanitaris ho aprovin la persona estarà el seu final de vida a la seva llar
residència.
En cas de produir-se l’exitus, se n’informarà immediatament al representant de família, oferint el
suport emocional necessari, i facilitant les indicacions pràctiques sobre els tràmits i procediment a
seguir.
Si el familiar no ha pogut estar present en el moment de l’exitus, sempre que sigui factible se li
oferirà la possibilitat de venir-lo a veure.
En cas de final de vida i defunció tenim definits els següents protocols:
Protocol acompanyament final de vida En el cas del familiar autoritzat per acompanyar a la
persona al final de la vida, la protecció i les mesures que s’aplicaran seran les mateixes que la
resta de professionals d’atenció que es recullen al protocol de Mesures següent:
https://www.auria.org/app/uploads/general/covid19/protocols/Espais_aillament.pdf
Contacte Basal al final de la vida
Protocol final de la vida
Recursos per treballar l’angoixa i l'estrès
Mort i dol

10.1.2 Registres del seguiment a familiars i avaluació
Els seguiments familiars per part de l’equip d’atenció a famílies es registren de forma sistemàtica,
anotant les necessitats detectades i el tipus d’intervenció feta.
També a través del whatsapp o del correu electrònic, depenent de les preferències de cada familiar,
s’envia de forma massiva informació rellevant.
Els criteris de difusió d’ informacions generals es marquen des de l’equip multidisciplinar, creat per
coordinar totes les accions i mesures relatives a la crisi generada pel COVID-19, i l’equip de treball
social.
S’ha enviat informació com:
-

Comunicats de l’entitat (seguiment del virus a l’entitat, criteris de facturació)

-

Una guia de suport psicològic

-

Documents adaptats a nivell de comprensió amb pictogrames i lectura fàcil per exemple un
on s’explica que és el confinament.
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-

Propostes d’activitats per fer a casa

-

El certificat auto responsable de desplaçaments

-

El qüestionari de restriccions d’activitats pel COVID19 a Catalunya

-

Xerrades i tallers online interessants

-

Infografia de les franges horàries de sortides al carrer

-

Mesures preventives a seguir.

Per facilitar la comunicació amb els diferents grups d'interès de la Fundació es crea un apartat a la
web amb recursos i informació referent al covid-19: http://www.auria.org/recursos/
També hi ha una coordinació mensual amb Afàuria l’associació de famílies del Grup Àuria.
Aquesta trobada permet conèixer i donar resposta a les preocupacions dels representants de les
famílies.

10.2 Disponibilitat d’elements TIC per facilitar comunicació amb famílies
(tablets,...)
Cada llar residència compta amb un mòbil amb dades en el que es poden rebre trucades,
videotrucades i whatsapps.
També es compta amb tablets i ordinador de sobretaula.
Per a fomentar les comunicacions a través de videotrucades es creen diferents tutorials d’ús de
plataformes que permeten les videotrucades i es fan extensius a residents i familiars.
Programes per vídeo-conferències
Tutorial Zoom
Tutorial Meet

10.3 Condicions i circuit per poder facilitar el retorn voluntari al domicili
familiar i els tràmits a realitzar.
Sempre que la persona marxi amb el seu tutor aquest haurà de signar una declaració responsable
segons les instruccions publicades per Salut. Aquesta declaració es facilitarà al familiar per
emplenar-la prèviament. La familia es compromet a seguir les instruccions del Procicat en matèria
de reunions socials de cada moment.
Quan retorni la persona a la seva llar, si l’estada no ha superat els 20 dies, no caldrà que faci
aïllament preventiu però abans de l’entrada es realitza el cribratge de simptomatologia. Si la persona
presenta símptomes, s'ailla fins la valoració mèdica-facultativa.
El domicili familiar de la persona usuària ha de complir els requisits necessaris que garanteix una
bona atenció familiar, i han de tenir la possibilitat de poder aïllar la persona en cas de posar-se
malalta. Un cop la persona ha marxat del centre en cas que presenti símptomes s’haurà de posar
en contacte amb el sistema sanitari.
La família haurà de tenir en compte que en cas que la persona emmalalteixi per COVID-19, no podrà
tornar a la residència fins a la total cura del procés per evitar contagiar als usuaris i treballadors de
centre.
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10.4 Disponibilitat d’un protocol de visites de familiars
La majoria de les llars residència de la Fundació són petites unitats de convivència integrades en
comunitat de veïns. És per això que no s’adapten al model proposat per fer visites de familiars.
Durant el confinament es van realitzar sortides terapèutiques, segons les normatives establertes i
seguint totes les mesures preventives necessàries respecte a la sortida i entrada de la llar i durant
la sortida. Aquestes mesures estan recollides en el següent protocol: Protocols sortides
terapèutiques
Es cas que la situació de la pandèmia obligui a un confinament domiciliari es valorarà la realització
d’aquestes sortides sempre que normativament sigui possible. En tot cas, les persones que
realitzéssin les sortides serien les que no han presentant símptomes o les que ja han superat la
malaltia donant doble negatiu.
Aprofitant aquestes sortides, que són en un espai exterior a la Fundació (minimitzant així els riscos),
es proposa que els familiars dels residents siguin la persona de suport que els acompanyin i així es
materialitzin les visites de familiars.
Aquests familiars hauran de seguir totes les mesures preventives citades en el protocol.
El familiar o familiars (es recomana que siguin sempre els mateixos) hauran de signar la següent
declaració responsable: Declaració responsable famílies
Totes les sortides que realitzen les persones de les llars-residencies queden registrades (hora, dia
i familiar de suport), i es paralitzarien immediatament si la persona usuària de la llar residència
presenta símptomes.
Seguint les últimes mesures publicades al mes de desembre, les estades a domicilis familiars no
poden ser inferiors a 3 dies. Si superen aquests dies, el retorn implicarà un aïllament de 10 dies.
Tenint en compte la casuística específica de les unitats de convivència amb les que compta la
Fundació es proposa:
-

-

-

Llars residència Galicia: fer les visites familiars mitjançant les sortides terapèutiques. Cal
tenir en compte que la meitat dels usuaris d’aquesta llar actualment estan treballant en un
centre especial de treball.
Llars residència Sor Rita: fer les visites familiars mitjançant les sortides terapèutiques.
Llar residència Pierola: fer les visites familiars mitjançant les sortides terapèutiques.
Llar residència Comes: fer les visites familiars que es puguin mitjançant les sortides
terapèutiques i les que no es pugui tenim habilitat un espai al menjador de l'edifici de la
Fundació, respectant així un espai net i amb entrades diferenciades per familiar i
resident.També tenim habilitat un espai de reunions sectoritzat per horaris i amb les mesures
sanitàries segons les instruccions.
Llar residència i residència de Nards: fer les visites familiars que es puguin mitjançant les
sortides terapèutiques i les que no habilitant un espai a la zona de porxo de l’entrada a la
zona del pati.

Totes les visites familiars en regiran pel Protocol de visites familiars
Per a les visites familiars de les persones de la llar residència Comes i Nards que no es puguin fer
mitjançant les sortides terapèutiques i s’habilitin dos espais concrets caldrà que previ a la visita els
familiars passin un cribatge i un traspàs d’instruccions a seguir durant la visita. El cribatge es
realitzarà a la porta d’entrada, abans d’accedir a cada instal·lació.
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Aquest cribatge per part dels professionals del centre servirà per a detectar signes i símptomes
d’infecció respiratòria aguda o de risc significatiu de COVID-19 i es realitzarà seguint les instruccions
del Protocol de visites familiars on es detallen les zones habilitades per a cada espai. Es farà
mitjançant una breu enquesta i també hauran de signar la declaració responsable ja citada.
Un cop superat el cribratge, els familiars que accedeixin a l'espai han de realitzar un rentat higiènic
de mans, desinfecció del calçat, s’han de posar una mascareta quirúrgica que en cas que sigui
necessari la proporcionarà el centre i han de mantenir la distància mínima de 2 metres amb les
persones usuàries. Es recomanarà que les visites no superin els 45 minuts de durada.
Els visitants no poden transitar ni desplaçar-se per la resta d’espais i han de seguir totes les mesures
de prevenció i higiene citades en el Protocol de visites familiars
Els coordinadors dels diferents serveis d’acolliment residencial seran els encarregats de realitzar
el cribatge i l’enquesta a les famílies, la supervisió del compliment de les mesures higièniques i de
la neteja i desinfecció de l’espai abans i després de cada ús.
Altres mesures preventives que s’han fet arribar als familiars:
Ús de mascaretes
Rentat de mans
Sortir de casa
Tornar de casa

10.5 Disponibilitat de suport emocional als residents i als seus familiars
La Fundació ofereix des de l’inici de la pandèmia un servei de suport psicològic als residents per
part de l’equip de de psicòlogues de l’entitat. A les famílies es dona suport emocional, si és
necessari.
Com ja s’ha citat anteriorment es fa un seguiment personalitzat a cada família i persona usuària
del servei dependent de les seves circumstàncies per promoure el benestar emocional.

11. Sistemes d’informació
Per al traspàs de la informació a l’administració utilitzem diferents sistemes:
●
●
●

Traspàs d’informació a través de l’ aplicatiu GIR (https://portal.gir.dps.gencat.cat) de les
dades de situació.
Contacte amb la nostre referent quan és necessari
No tenim accés a punt eCAP operatiu (o eCAP mòbil).

Per al traspàs d’informació a les persones treballadores utilitzem els següents sistemes:
●
●
●

Difusió a través del correu intern de la informació relacionada i d’interès (protocols,
novetats, normatives,...).
Difusió a través de canals de whatsapp interns.
Canal de Telegram Altaveu Àuria per a seguir les indicacions directament: Altaveu Àuria
Pàgina 53 de 60

Pla de contingència
Serveis d’acolliment residencial
v.6- 5 de febrer 2021

Per a millorar el sistema d’informació i assegurar l’acompliment de la normativa vigent es
potenciaran les següents mesures, entre d’altres:
-

Distribució de cartells informatius actualitzats, promovent l’ús de lectura fàcil i pictogrames
que facilitin la comprensió a totes les persones.
Manteniment de la intimitat i confidencialitat de dades de les possibles persones amb
sospita de malaltia, si és el cas.
Recomanació de seguiment de les indicacions pels canals oficials i de la necessitat de no
difondre informacions falses o no contrastades.
Actualització constant de la pàgina web on es disposen els protocols actualitzats i tots els
recursos creats des de l’entitat.

12. Enllaços de referència
●

Mesures i recomanacions en fase de represa per la covid‐19 dels centres i serveis socials
d’atenció diürna per a persones amb discapacitat (aprovat pel Comitè Tècnic del Pla
Procicat per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial
alt risc en data 14 de setembre de 2020)
https://www.plataformaeducativa.org/portal/wp-content/uploads/2020/09/50-mesures-irecomanacions-represa-CO.pdf

●

Represa de la normalitat dels serveis que atenen a persones amb discapacitat:
residències, llars residències i pisos amb suport versió 3.0 (Setembre 2020)
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materialdivulgatiu/represa-normalitat-serveis-persones-discapacitat.pdf

●

●

●

●

●

CatSalut, amb informació per residències i professionals: protocols, guies,
recomanacions...: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019ncov/professionals/consulta/?cat=abca6833-6915-11ea-88fa-005056924a59&submit=true
Criteris per a l’aïllament de persones que viuen en residències (14 maig 2020):
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materialdivulgatiu/recomanacions-aillament-centres-residencials.pdf
Recomanacions sobre les visites de familiars a persones que viuen en centres residencials
(14 maig 2020):
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materialdivulgatiu/recomanacions-visites-familiars.pdf
Recomanacions per a l’acceptació de nous ingressos als centres residencials (14 maig
2020):
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materialdivulgatiu/recomanacions-nous-ingressos.pdf
Llistat de medicaments per atendre situacions agudes en pacients en residències
geriàtriques i pacients en atenció domiciliària en context de la pandèmia de la COVID-19
(12 maig 2020):
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materialdivulgatiu/medicaments-residencies-geriatriques.pdf
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●

Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana (10 maig 2020):
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materialdivulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
Neteja i desinfecció en residències geriàtriques

●

Signes i símptomes d’alarma COVID-19 en persones grans que viuen a residències (8
maig 2020):
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materialdivulgatiu/signes-simptomes-alarma.pdf

●

Acompanyament de final de vida pels familiars a persones que viuen en una residència.
Mesures de control de la infecció en la visita dels familiars (6 maig 2020):
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materialdivulgatiu/acompanyament-final-vida.pdf

●

Neteja i desinfecció en residències geriàtriques (30 abril 2020):
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materialdivulgatiu/neteja-desinfeccio-residencies-geriatriques.pdf
Procediment d’actuació davant una persona amb infecció per COVID-19 – Residències (28
abril 2020): https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-residencies.pdf
Gestió de residus de COVID-19 (*amb informació específica per residències) (24 abril
2020): https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materialdivulgatiu/gestio-residus.pdf
Vídeo - Com posar i treure la mascareta correctament? (17 abril 2020):
https://www.youtube.com/watch?v=EKGO6SRjJWU&feature=youtu.bem
Com posar-se i treure’s els EPI en cas de sospita de coronavirus SARS-CoV-2 (9 març
2020): https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materialdivulgatiu/infografia-epi-coronavirus-salut.pdf
Vídeos per professionals amb diferents tècniques utilització materials de protecció:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAydlOUpCxDlgutyxs4uQkN43UH8Jhqra

●

●

●
●

13.

Annexos:

Pàgina 55 de 60

Pla de contingència
Serveis d’acolliment residencial
v.6- 5 de febrer 2021

Annex IMP-PRT-3801 Registre control neteja i desinfecció

ANNEX IMP-PRT-3800 Pla Neteja Llars
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PRT-IN-34 Protocol de bugaderia
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