Criteris de reubicació de persones que viuen en centres residencials durant la pandèmia
de COVID-19
Les persones que viuen als diferents centres residencials de Catalunya (gent gran, salut mental i
addiccions i discapacitat intel·lectual i física) es troben en una situació de vulnerabilitat enfront la
infecció per COVID-19 per diversos motius. Son persones que habitualment tenen patologies de
base o comorbiditats, mantenen el contacte estret amb altres persones (les seves cuidadores o
cuidadors) i altres convivents, passen molt de temps en entorns tancats degut al confinament
amb població igualment vulnerable, tenen un grau de major dependència per les activitats
bàsiques de la vida diària i en l’entorn de gent gran s’afegeix una edat avançada.
El Pla d’Acció a les residències elaborat pel Servei Català de la Salut (Resolució del CatSalut de
l’11 d’abril de 2020) determina el marc general d’actuacions a seguir per l’atenció sanitària en
aquests centres. Aquest Pla contempla la reubicació de les persones que hi viuen. Aquestes es
determinen segons el tipus de centre A, B o C; les característiques de la persona α o β i la
situació clínica de la persona resident.
Es recorda que l’Ordre SND/265/2020 i la SND/275/2020, faculten a l’autoritat competent de
cada comunitat autònoma, a intervenir els centres residencials objecte de l’Ordre. Entre altres
actuacions, aquesta intervenció pot comportar l’alta, baixa, reubicació i trasllat dels residents a
altres centres residencials del seu territori, amb independència del seu caràcter públic o privat.
Aquestes mesures s’adopten a Catalunya segons la Resolució SLT/789/2020 del 27 de març.
De manera preferent, la reubicació de les persones residents serà el retorn al domicili de la
família, sempre que n’existeix possibilitat d’aïllament i una acceptació per les dues parts (resident
i família), sense que representi la pèrdua de plaça residencial i guardant 14 dies d’aïllament.
Les persones residents poden precisar d’un trasllat a un centre sanitari amb internament (tipus
centre sociosanitari o hospitalari), aquest es realitzarà sempre segons la valoració i els criteris
clínics dels professionals sanitaris que en realitzaran la corresponent derivació clínica.
Quan el retorn al domicili de la família de la persona resident no sigui possible i la situació clínica
de la persona no requereixi d’un ingrés en un centre d’internament sanitari es valorarà el trasllat
d’aquesta persona a un altre centre residencial o algun dels dispositius creats ad hoc per
aquesta finalitat durant la situació de pandèmia. Aquest trasllat es realitzarà fent prevaldre els
criteris de:
- disponibilitat de plaça,
- proximitat a la residència d’origen i
- que l’estada sigui el més curta possible en el centre on es traslladi.
S’entén com a capacitat de confinament òptim a l’entorn residencial, la disposició d’una habitació
individual amb bany propi pel resident; en cas d’habitació compartida aquesta serà com a màxim
per dues persones sempre que es garanteixi la distància física mínima (i persones que pertanyen
a la mateixa cohort).

Cal extremar les mesures de protecció per als residents i professionals, per aquest motiu els
professionals s’hauran de comprovar la temperatura abans d’iniciar cada torn. En cas d’aparèixer
el signe de febrícula o febre aquest retornaran a domicili i es comunicarà a tal efecte (segons els
circuits establerts a cada territori) perquè es prenguin les mesures pertinents de cribratge i/o
seguiment segons els protocols establerts per als professionals sanitaris.
La sectorització, de forma preferent, ha de ser de tipus vertical (en plantes separades) segons la
cohort en la que se n’identifiquin els residents i també contempla la sectorització dels
professionals.
En el trasllat dels residents a altres centres s’extremaran les mesures de distància física i de
protecció tant de la pròpia persona com dels professionals que intervinguin en el trasllat.
En aquesta reubicació en un altre dispositiu residencial, s’aplicaran les mesures d’agrupació
segons cohort dels residents (identificació de la persona en cohort COVID + o COVID -),
mitjançant el resultat de la prova RT-PCR.
S’ha de realitzar el cribratge per establir les cohorts dels residents i la pertinent sectorització del
centre, si la seva estructura ho permet (centres tipus A i alguns tipus B) com s’esmenta al Pla
d’Acció. Es proposen els següents criteris per la reubicació de les persones, tenint en compte
que aquesta mesura s’haurà de prendre de manera individualitzada segons els resultats de les
proves realitzades:
Segons resultat de la
RT-PCR dels residents*
100% de les persones
COVID +

100% de les persones
COVID -

Acció
. es mantenen les persones a la residència si hi ha capacitat de
confinament en el centre i s’extremen les mesures de distanciament
físic. Si el centre no té capacitat de confinament òptim, se’n
reubicaran les persones a altres centres, en àrees COVID +
. en aquest centres no es rebran nous residents ni retorns d’aquests
. es mantenen les persones a la residència si hi ha capacitat de
confinament en el centre i s’extremen les mesures de distanciament
físic. Si el centre no té capacitat de confinament òptim se’n reubicaran
les persones a altres centres nets i/o desinfectats o en altres
dispositius, en àrees de COVID . no es rebran nous residents ni retorns d’aquests d’altres dispositius,
excepte si la persona resident té el resultat de la RT-PCR negativa

≥ 50% de les persones
COVID +

. per tractar-se de centres nets o blancs (tots els residents COVID -)
caldrà extremar les mesures per evitar que els professionals actuïn
com a vectors de transmissió de la malaltia COVID 19
. els residents és mantindran a la residència en cohorts si la
residència té capacitat de confinament i de sectorització tant dels
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residents com dels professionals
. els professionals extremaran les mesures de sectorització per evitar
la contaminació entre els espais de residents COVID + o -

≥ 50% de les persones
COVID -

. si s’han de fer reubicacions a altres residències, es traslladaran les
persones COVID – a altres espais (residències o espais creats ad
hoc) en àrees de persones COVID –
. els residents és mantindran a la residència en cohorts si la
residència té capacitat de confinament i de sectorització tant dels
residents com dels professionals
. els professionals extremaran les mesures de sectorització per evitar
la contaminació entre els espais de residents COVID + o . si s’han de fer reubicacions a altres residències, es traslladaran les
persones COVID + a altres espais (residències o espais creats ad
hoc) en àrees de persones COVID +

*les mesures de sectorització en cohorts de les persones s’han de prendre de manera immediata després del
cribratge, la reubicació de residents segons cohort a altres centres residencials o espais creats ad hoc s’ha de produir
en les 12 hores següents a la detecció
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