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08.20 Circular Informativa 
 

 
MESURES RELATIVES A RESIDÈNCIES DE PERSONES GRANS I CENTRES 

SOCIOSANITARIS DAVANT L’EPIDÈMIA DE COVID-19 
 

El BOE  núm. 78 d’avui, 21 de març, publica l’Ordre SND/265/2020, de 19 de març, d’adopció de 

mesures relatives a les residències de persones grans i centres sociosanitaris (*), davant la situació de 

crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Aquesta Ordre té efectes des de la data de la seva signatura 

el 19 de març i serà d’aplicació fins que finalitzi la declaració de l’estat d’alarma. 

 

Malgrat que en el seu títol només es fa referència a residències de persones grans atenent al que 

planteja en la seva exposició de motius, també és d’aplicació a residències de persones  

discapacitades : “Los mayores, las personas con discapacidad u otros usuarios de residencias y otros 

centros sociosanitarios se encuentran en situación de vulnerabilidad ante la infección COVID-19....” i 

més endavant “Mediante la presente Orden y con el objectivo de proteger a la población más 

vunerable...”. 

 

L’Ordre estableix las següent mesures organitzatives per a l’atenció sanitària dels residents afectats 

pel COVID-19 i de les persones treballadores que conviuen amb ells. 

 
 Mesures relatives a tot el personal, sanitari i no sanitari:  

Totes les persones treballadores que tinguin contacte directe amb els residents han de seguir les 

mesures de precaució recomanades en funció del nivell de risc. 

Cal reduir el nombre de persones treballadores en contacte directe amb residents infectats o 

sospitosos de contagi. 

 

Les persones treballadores han d’estar assignades a cadascun dels següents grups de residents i 

garantir que sempre seran els mateixos els que interactuïn en les cures da cadascun dels grups: 

 
i. Residents sense símptomes i sense contacte estret amb un cas possible o confirmat 

ii. Residents sense símptomes, en aïllament preventiu per contacte amb un cas 

possible o confirmat. 

iii. Residents amb símptomes compatibles amb el COVID-19. 

iv. Casos confirmats de COVID-19. 

No s’han de fer rotacions de personal assignat a cadascun dels grups de les diferents zones 

d’aïllament. 

Aquesta classificació és urgent i ha d’estar enllestida el més tardar demà dia 22 de març. 
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 Mesures relatives a la ubicació i aïllament de residents 

Un cop classificats els residents en un dels grups del punt anteriors, s’han de seguir les següents 

normes : 

 
i. Aïllar els residents que presentin una infecció respiratòria aguda lleu. 

ii. Si són més d’un els residents amb infecció respiratòria aguda lleu i no sigui possible 

l’aïllament individual es pot recórrer a l’aïllament grupal. 

iii. Els residents infectats pel coronavirus SARS-CoC-2, amb diagnòstic confirmat han 

de ser aïllats de la resta. 

iv. Si n’hi ha més d’un resident infectat es pot recórrer a l’aïllament en grup. 

En qualsevol cas, tant els casos sospitosos com els confirmats han de ser aïllats de la resta de 

residents. Sempre que sigui possible el criteri d’agrupació serà el d’aïllament vertical (per plantes), 

utilitzant la sectorització d’incendis ja definida com àrea d’ubicació de cada grup, llevat que no sigui 

possible per la grandària de la residència. 

 

S’ha de permetre deambular a les persones amb trastorns neurocognitius sense que els sigui possible 

sortir de la seva zona d’aïllament evitant les contencions mecàniques o farmacològiques. 

 
 Mesures relatives a la neteja 

La neteja ha de ser extrema amb desinfectants recomanats per l’autoritat sanitària, amb especial 

atenció a les següents zones : 

 
i. Accessos i sortides dels sectors d’aïllament (portes, escales, ascensors,...) 

ii. Zones accessibles per a les persones deambulants. 

 

 Mesures relatives als professionals sanitaris en relació amb l’atenció sanitària 

S’habilita a les CCAA per modificar la prestació de serveis del personal mèdic, infermer o altre tipus de 

personal sanitari vinculat a residències i altres centres sociosanitaris, amb independència de la 

titularitat pública o privada, per adaptar-los a les necessitats d’atenció dels residents o pacients 

ingressats en els centres residencials i sociosanitaris. 

 

El personal sanitari que ha tingut contacte estret amb un cas sospitós o confirmat de COVID-19 i no 

presenta símptomes ha de seguir fent la seva feina. 
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 Mesures de coordinació pel diagnòstic, seguiment i derivació entre els centres del sistema 
de serveis socials i el Sistema Nacional de Salut 

La prova diagnòstica de confirmació de la infecció s’ha de realitzar a totes les persones que presentin 

simptomatologia d’infecció respiratòria aguda, si n’hi ha disponibilitat. 

El centre ha de posar-se en contacte amb el CAP assignat que es coordinarà amb el metge de la 

residència per valorar si existeixen criteris de derivació a un centre sanitari i activar el procediment 

establert. 

 

Barcelona, 21 de març de 2020. 

 

(*) El concepte de centre sociosanitari al conjunt de l’Estat espanyol  en general no s’ajusta al 

concepte que utilitzem a la nostra comunitat autònoma en la que aquest centres formen part 

del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT). 
 

 

 

 

 


