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Esther Moreno
Infermera control d’infecció CSAPG. 
Presidenta ACICI

Mesures preventives i higièniques. 
Circuits en la sectorització en el control de la 
infecció a Residències.
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La transmissió de microorganismes patògens d’un 
resident amb un altre, requereix d’un d’aquest 5 passos:
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Pas 1

Gèrmens de la 
pell dels 
residents i 
superfícies del 
entorn



Supervivència dels coronavirus a 
les superfícies
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Transferència de 
gèrmens que 
estan en les mans 
del personal 

Pas 2
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Pas 3

Supervivència 
dels  gèrmens 
en les mans
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Resultats d’una 
higiene 
defectuosa de 
les mans

Pas 4



Pas 5
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Transmissió 
creuada  entre 
els gèrmens a 
través de les 
mans 



“La higiene de mans 
és la mesura 
individual més 
important i efectiva 
per reduir el risc 
d’infeccions 
relacionades amb 
l’atenció sanitària”
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Semmelwis
(1846)



El professor Didier Pittet és el responsable 
de la Campanya de Seguretat dels
pacients de la OMS “Una atenció neta és
una  atenció mes segura”. 

Dr. D. Pittet

CLEAN CARE IS SAFE CARE



COM I AMB QUE HIGIENE DE 
MANS 
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• Aigua i sabó:
40-60 segons

• Solució alcohòlica:      
20–30 segons



Solució alcohòlica versus sabó normal
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A tenir en compte:

19

 Ungles curtes, netes i sense esmalt.

 No ungles artificials. 

 Sense polseres, anells i rellotges.



Palmell contra palmell
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Palmell d’una mà sobre el dors de l’altre
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Palmell amb palmell amb els dits entrellaçats



Dors dels dits contra el palmell oposats
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Fricció per rotació als dits de la mà tancada al voltant del polze
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Fricció per rotació de les puntes dels dits sobre el palmell de la mà
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QUAN FER LA HIGIENE DE MANS 



Els guants també poden transmetre infeccions

La utilització de guants no canvia cap indicació d’higiene de mans.



INDICACIÓ DE GUANTS

Possibilitat de contacte amb 
sang,fluids corporals, secrecions o 
excrecions,membranes mucoses i 

pell no íntegra u objectes 
contaminats.
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MESURES de precaució per evitar la 
transmissió

• Precaucions estàndards. Tots els residents sigui quin
sigui el nivell de sospita o de confirmació d’una infecció.

• Sempre que hi pugui haver contacte amb sang,fluids corporals,
secrecions o excrecions,membranes mucoses i pell no íntegra
u objectes contaminats.

• Mesures de precaució per evitar la transmissió:
 Per contacte
 Per gotes
 Per aire
 Per contacte i gotes
 Per contacte i aire



Transmissió  contacte + gotes
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Dubtes

• Quina mascareta necessito?
• Quan es canviem la mascareta?
• Com la guardem?
• Quin tipus de bata?
• Quan es canviem la bata?
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Requeriments EPIS
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Col·locar Treure
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Col·locar mascareta o respirador
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Retirada de guants



• En la situació actual i dins de les residències, 
tota persona amb símptomes compatibles 
amb COVID-19 ha de ser considerada com a 
cas possible o probable.

• Higiene respiratòria.
• Higiene de mans.
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Plantejaments



Infraestructures del centre

49

Infraestructures dels centres



PLA DE SECTORITZACIÓ

• Constar o incloure:
– Nº habitacions individuals o compartides.
– Zones comuns permeten distància  2 m.
– Bany exclusiu hab. COVID-19.
– Deambulants amb transtorns neurocognitius no 

sortir zona aïllament evitant subjecció mecànica o 
química.

– Sectorització de possibles, probables o confirmats 
COVID-19.
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Sectoritzar
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Personal assistencial

• EPIS adequades i formació seu ús.
• Personal assistencial , distribució per àrees 

igual que els residents.
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Contactes estrets de residents amb 
un cas possible, probable o 

confirmat de COVID-19

• Identificar i separar de la resta de residents 
durant 14 dies des de l´última data en que van 
estar exposats.
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Contactes estrets de personal amb 
un cas possible, probable o 

confirmat de COVID-19
• Simptomatologia ,no pot mantenir la seva 

activitat laboral i haurà d’ aïllar-se al seu 
domicili .

• Seguiment amb prevenció de riscos laborals
• Recomana prendre la tª , inici i final de la 

jornada laboral.
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Actuació quan tots son COVID +
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Actuació en COVID + i possibles o 
probables
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Actuació en COVID + i possibles i 
negatius
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Transferència de residents COVID +
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Tractament èxitus COVID + o sospita  
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PLA DE NETEJA D’ESPAIS I 
SUPERFÍCIES

• Constar o incloure:
– Ventilació diària 
– Protocol·litzar la neteja dels espais (banys, 

habitacions residents, zones comuns...)
– Registres i supervisió.
– Nombre de vegades neteja.
– Productes desinfectans recomanats.
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NETEJA  I DESINFECCIÓ

• NETEJA: és l’eliminació de la brutícia o de qualsevol
substància no desitjada que estigui dipositada sobre una
superfície. L’efectivitat depèn dels mitjans (productes i
accessoris) i del mètode.

• DESINFECCIÓ: és l’eliminació de la major part dels
microorganismes contaminants, deixat les superfícies a un
nivell de contaminació baixa i lliure de patògens, amb això
eliminen les possibilitats de contaminació a partir de les
superfícies.
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PROTOCOL DE NETEJA 
D’ESPAIS

• Habitacions: tauletes de nit, llits,cunyes,mobles del dormitori,
poms de les portes, telèfons, comandament distància....

• Lavabos: superfícies del bany, l’inodor, aixetes,etc

• Espais comuns: poms de porta, taules, butaques, sofàs,
telèfons, comandaments a distància, interruptors, etc.

• Menjador col·lectiu: cura taules i cadires i vaixella 60º
detergents habituals.

• Lloc generals: portes , interruptors, timbres, manetes, poms,
botons ascensors, baranes, passamans, telèfons, taca taques
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Dilucions hipoclorit sòdic (lleixiu)
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PRODUCTES DESINFECCIÓ



Metodologia

• Una baieta per habitació o àrea (evitar infeccions
creuades)

• Un cop finalitzada s’introduirà en una bossa i
portar a bugaderia.

• 2 neteges diàries, superfícies habitualment es
toquen més.
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Gestió de residus

• Habitacions disposaran d´un contenidor amb
tapa amb bossa de residus categoria GII.

• Personal neteja es l’encarregat de retirar els
residus mínim 2 cops al dia o quan sigui
necessari .

• Material punxant, tallant, en contenidor rígid
circuit habitual.
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Gestió de roba
• Tractament:

– Evitar sacsejar la roba.
– Col·locar la roba dintre d’una bossa dintre

habitació, tancar-la i mantenir-la fins que es
netegi.

– Tovalloles canviar-les periòdicament , mullades.

• Circuit bugaderia:
– Tª, 60-90º.
– Detergents habituals.
– Eixugar-la completament.
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Zones comunes
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Ingrid Lucena Barragan
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