
Actualització dels protocols COVID-19 a 
les residències
(20/07/2022)



Impacte en l’increment de morbiditat i mortalitat.
VS 

Afectació psicoemocional, pèrdua de l’autonomia 
personal i de les relacions interpersonals. 

Àmbits vulnerables



Situació epidemiològica actual





Abans de vacunes 
Variant ALFA

Vacunats de 50 
anys o més

Variant DELTA
Vacunació > de 11 anys

Reforç > 60 años
Variant OMICRON

Evolució de la COVID19 (2021-22)



Hospitalització, UCI i letalitat

3ª onda 6ª onda 3ª onda 6ª onda 3ª onda 6ª onda

Total 6,99% 1,19% 0,67% 0,06% 1,46% 0,19%

Menos 12a 0,33% 0,27% 0,01% 0,01%  --  -- 

12 a 29a 0,62% 0,32% 0,04% 0,01%  --  -- 

30 a 59a 4,05% 0,63% 0,43% 0,04% 0,17% 0,02%

60 a 79a 17,59% 4,02% 2,68% 0,37% 2,98% 0,57%

80a o más 34,47% 11,66% 0,43% 0,19% 14,80% 3,49%

Tasa hosp. Tasa UCI Letalidad



60 a 69 anys

70 a 79 anys

>79 anys



Assumir un nivell acceptable de 
circulació del virus

Protegir als vulnerables

Recuperar la activitat assistencial



Limitació de la indicació d'aïllaments i 
quarantenes a entorns clau per mitigar els efectes 

de la COVID-19 en termes de morbiditat, 
mortalitat i càrrega d'atenció sanitària.



• Individual:
• 60 anys o més
• Immunosupressió per causa intrínseca o extrínseca
• Embaràs. 

• Àmbits: 
• Persones en centres sanitaris i sociosanitaris
• Altres centres amb persones vulnerables
• Treballadors que donen suport i cura a persones vulnerables. 

Població vulnerable



• Actuacions en casos confirmats:

• No aïllament estricte.
• Romandre al domicili.
• Protecció individual.
• Evitar interaccions socials.
• Evitar contacte amb persones vulnerables.

• Actuacions en contactes estrets:
• No realització de proves ni quarantena.

Població general







Estat actual dels procediments de prevenció i 

control de la COVID-19 en les residències:

Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou 

coronavirus SARS-CoV-2 (30.06.2022)





• Persones residents casos confirmats:

• Aïllament durant 5 dies. PDIA i finalització si negativa. Màxim 7 dies.

• Poden compartir espais comuns i realitzar activitats grupals en zona 
vermella. 

• Poden rebre visites amb cita prèvia (màxim 2 persones)

• En tots els casos si necessari per a la persona.

Entorn residencial: casos en residents



• Treballadors casos confirmats:

• No podran anar al centre durant 5 dies. PDIA i finalització si negativa. 
Màxim 7 dies.

• Mantenir mesures de protecció individual fins al 10 dia.

• Reincorporació preferent en zona vermella.

Entorn residencial: casos en treballadors



• Persones residents contactes estrets:

• PCR 3-5 dia. 

• No quarantena individual a l’habitació.

• Zona groga sense contacte amb casos confirmats ni amb no exposats.

• Mesures de protecció individual i en espais comuns.

• Si han passat la malaltia fa menys de 90 dies NO són contactes estrets.

Entorn residencial: contactes en residents



• Treballadors contactes estrets:

• No quarantena.

• PCR 3-5 dia.

• Extremar mesures de protecció individual i vigilància de símptomes.

Entorn residencial: contactes en treballadors



• Cribratges a professionals:

• No recomanat actualment.

• Nous ingressos:

• TAR a l’entrada independentment de l’estat vacunal.
• Classificació en la zona corresponent segons resultat (negatiu: verda, 

positiu: vermella). 

Entorn residencial: cribratges i nous ingressos



• Les visites de familiars, amics, cuidadors... són un 
element clau per al benestar emocional dels residents. 

• Arribats a la situació epidemiològica actual, cal 
normalitzar la freqüència i durada de les visites.

Visites



Visites



Visites



Zona verda Visites normalitzades de tots els residents, sense limitació de 
nombre de visitants, freqüència ni lloc

Zona groga • En un espai habilitat
• Reforçar mesures de protecció i FFP2 pels visitants
• Es recomana si la visita és en habitació, no coincidir amb l’altre 

resident

Zona 
vermella

• Cita prèvia, màxim 2 visitants
• Espai habilitat
• Reforçar mesures de protecció i FFP2 pels visitants
• Es recomana si la visita és en habitació, no coincidir amb l’altre 

resident
• Informar als visitants del risc

Visites



Sortides

• Elements importants per a la recuperació dels vincles 
socials i afectius dels residents. 

• Els residents autònoms poden sortir sols amb les 
mesures de protecció establertes.  

• En els residents depenents podran fer les sortides amb 
acompanyants, assegurant que es segueixen les 
mesures de protecció habituals. 

• Sortides superiors a 3 setmanes, TAR al retorn. 



• Mesures de protecció recomanades:

• Vacunació complerta dels treballadors.
• Mascareta quirúrgica o FPP2. Guants. Bata o davantal.
• Higiene de mans freqüent.
• Comunicació a la direcció en cas de símptomes.
• Pla de formació i circuits interns.
• Identificació de sectors.

Entorn residencial: treballadors





• Persones usuàries casos positius:

• No acudir al centre en 5 dies.
• PDIA al 5 dia i si negativa poden acudir al centre.
• Màxim 7 dies.

• Persones usuàries contactes estrets:

• Poden acudir al centre.
• PDIA 3-5 dia. Si negativa poden seguir acudint.

Centres de dia integrats en residències



• Treballadors contactes estrets:
• No quarantena.
• PCR 3-5 dia.
• Extremar mesures de protecció individual i vigilància de símptomes.

Centres de dia integrats en residències

• Treballadors casos:
• No acudir al centre en 5 dies.
• PDIA i finalització si negativa i si negativa poden acudir al centre.
• Màxim 7 dies.
• Extremar mesures de protecció individual i vigilància de símptomes.



/Salut



Vacunes



https://sivic.salut.gencat.cat/

https://sivic.salut.gencat.cat/


https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActua
l/nCov/documentos/20220628-ERR.pdf

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/20220628-ERR.pdf


Situació del pla de vacunació



Dades COVID VACUNACIÓ

https://dadescovid.cat/vacunacio/?drop_indedats=exitus


Punts de vacunació COVID-19. Canal Salut (gencat.cat)

Dosis de record a partir dels 18 
anys: 
- Sempre que hagin passat 5
mesos per vacunes ARNm o 3
mesos per vacunes 
d’Adenovirus i 5 mesos de la 
infecció  

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/consulta-ubicacions-punts-vacunacio/index.html


- Les vacunes contra la Covid-19 són 
eficaces per a prevenir la malaltia greu, 
complicacions, hospitalitzacions i morts

- Com altres vacunes, els nivells de 
protecció poden començar a disminuir 
amb el temps. 

- Dades d’assaigs clínics i estudis 
d’efectivitat amb dades clíniques han 
mostrat que una dosi de record 
augmenta la resposta immune



Escenari Campanya tardor

COVID-19 adaptat

2ona dosi de 
record

Grip  

Alta carrega per a 
residents

Pneumococ
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	Marcadores de estructura

