Mesures d’adaptació al Pla de Mitigació en l’entorn residencial

Des de que es va iniciar la campanya de vacunació a les residències el
passat dia 29 de desembre, la situació epidemiològica a l’interior dels centres
residencials ha experimentat una millora radical. Malgrat això des de fa uns dies
els nivells epidemiològics a al comunitat s’han disparat, especialment en població
no immunitzada, i han obligat a publicar un Pla de mitigació que va entra en vigor
el passat dia 2 de juliol, https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_AZ/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/modificacio-annex-procedimentcoronavirus-mitigacio.pdf .
Per tot plegat, us fem arribar aquesta nota que repassen les les mesures
que caldrà reforçar en aquesta nova fase de mitigació pel que fa a l’àmbit de les
Residències de Gent Gran, de persones amb discapacitat i de Salut Mental, així
com en Centres de Dia i centres ocupacionals.
Cal insistir de nou que els principals objectius d’aquestes mesures, són:


Reduir les possibilitats que el virus penetri a l’interior de les residències.



Mantenir i consolidar les mesures que permeten la socialització dels
residents amb el seu entorn de forma segura

Per tal de treballar en aquestes dues línies de forma paral·lela les mesures a
reforçar són:
 Diagnòstic de casos simptomàtics. En usuaris i treballadors amb
símptomes compatibles amb COVID-19 de menys de 5 dies d’evolució, la
prova d’elecció és TAR, Si TAR negatiu i persisteix la sospita clínica, es
realitzarà PCR.
 Cribratge periòdic de professionals. Segons EPG a professionals no
vacunats amb pauta complerta. Durant les properes setmanes i fins a
millora situació epidemiològica es realitzaran cribratges setmanals.
Segons capacitat laboratori es pot intercalar TAR amb PCR per automostra
nasal.


Vacunació de nous professionals que s’incorporen. La immunització es
realitzarà a través del circuit habitual amb els EAP, i amb la vacuna Janssen,
que permet una resposta immunitària més rapida. Tanmateix, cal seguir reforçant
al màxim la protecció amb EPI dels treballadors.

 Visites de familiars. Caldrà realitzar TAR a totes les persones que NO puguin
justificar la seva vacunació complerta a través de la Meva Salut o altres
mitjans. També caldrà recordar l’ús mascareta quirúrgica als visitants en espais
interiors. Reforçar interrogatori a TOTS els visitants, sobre contacte amb algun
cas positiu les últimes 48 hs i sobre presència de símptomes de refredat comú (
mucositat, mal de coll, mal de cap, etc).Si presència de contacte o símptomes
sospitosos, cal suspendre la visita. Qualsevol resultat positiu en TAR, cal
suspendre la visita
 En visites/sortides fora de residencia recomanació us de mascareta
quirúrgica en interiors, en residents i familiars. En usuaris no vacunats o
incorrectament vacunats es recomana fer TARs seriats 0-5-10-15 dies
després del retorn a la residència. Cal potenciar la vacunació d’aquest
usuaris.
 Reactivar residencies sentinella. En aquestes residències sentinella, incloure
cribratge a TOTS professionals de forma periòdica, cada 15 dies amb PCR per
automostra. Sistema de vigilància epidemiològica. En cas d’aparèixer un positiu
cribrar a la resta de residents.
 Disposar d’ habitacions per aïllaments/ quarentenes en residències. En cas de
no poder disposar-ne, garantir les places a residències buffer
 En aquesta situació epidemiològica, evitar realitzar cursos dins de les
instal·lacions de les residències, a excepció dels propis.
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