Modificacions al Pla sectorial de residències de gent gran publicat el
maig de 2021
Després de la publicació del Pla sectorial de Gestió de la infecció pel Coronavirus SARSCoV-2 en l’àmbit residencial el passat mes de maig, es publica aquesta nota que aclareix i/o
actualitza alguns aspectes del Pla, relatius a les mesures de protecció durant les visites a
residents per part de familiars ja correctament vacunats i també sobre la represa d’activitats
conduïdes per voluntaris a les residències.


Concretament, al punt 4.2. Aspectes organitzatius de les visites la taula mostra un apartat
que fa referència a les Visites a residents a les seves habitacions, s’inclourà un punt que
dirà: Els familiars correctament vacunats o que hagin tingut la malaltia fa menys de 90 dies, i
que ho puguin acreditar a través de La Meva Salut o una altra via, podran accedir a
l’habitació en un nombre màxim d’una persona. Tant en aquest punt com en els que es
descriuran a continuació, es recomana sempre que s’evitin les visites si presenten alguna
simptomatologia compatible amb procés infecciós.



Al punt 4.3. Pautes d’accés per als visitants dels centres residencials la taula actual que
es titula Afectació per als visitants, passarà a anomenar-se Afectació per als visitants no
vacunats o incorrectament vacunats.
A més s’afegirà una nova taula que es titularà Afectació al visitant correctament vacunat o
que ha tingut episodi COVID-19 fa menys de 90 dies i especificarà que una persona
correctament vacunada o que hagi tingut la malaltia fa menys de 90 dies, que ho pugui
acreditar a través de La Meva Salut o una altra via, no tindrà cap limitació per poder realitzar
les visites al seu familiar, no caldrà fer cap control previ a la visita. Durant la visita es
recomana seguir com a mesures de protecció individual la mascareta quirúrgica i el rentat de
mans. Estarà, doncs, autoritzat el contacte físic.
A partir del dia 26 de juny, quedarà autoritzada la no utilització de la mascareta quirúrgica a
espais exteriors; aquesta norma serà aplicable també als espais exteriors de la pròpia
residència (terrasses, jardins, etc.)



Després del punt 5.3 Recuperació de les activitats s’afegirà un nou punt titulat: 5.4 Entrada
de voluntariat als centres residencials:
o

Voluntaris correctament vacunats: S’autoritza el retorn de les activitats que
realitzen els voluntaris als centres residencials. Complint les mesures de protecció
individual que es recomanen en cada moment.

o

Voluntaris incorrectament vacunats o no vacunats: Cal esperar a tenir la correcta
vacunació d’aquells que encara no l’hagin assolit. En el cas dels no vacunats, la
Direcció del centre residencial activarà el circuit amb l’EAP de referència per a la seva
vacunació. Es treballarà de manera proactiva des del centre amb els voluntaris la
sensibilització sobre la necessitat de la vacunació per la vulnerabilitat de la població
amb la que estan duent a terme la seva activitat; en el cas que la persona voluntària

declini la vacunació s’ha de reconduir la seva activitat de manera alternativa cap a
altres àrees i col·lectius on no hi hagi el mateix impacte en termes de protecció de la
salut
Aquesta modificació serà efectiva a partir de la data que consta al peu d’aquesta nota.

Barcelona, 22 de juny de 2021
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