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RECORDEU QUE... LEGIONEL·LA, PREVENCIÓ I CONTROL
La legionel·losi és una malaltia infecciosa causada pel bacteri legionella que es
manifesta per mitjà de diversos símptomes i, en la seva manifestació més greu,
pot derivar en una pneumònia i acabar produint la mort de la persona afectada.
Legionella és un bacteri ambiental que es troba habitualment en les aigües
superficials de llacs, rius, estanys, etc. Des d’aquests reservoris naturals,
aquest bacteri pot colonitzar els sistemes d’abastament dels nuclis urbans i, a
través de la xarxa de distribució de l’aigua, es pot incorporar als sistemes
d’aigua sanitària (freda o calenta) o altres sistemes que requereixen aigua per
funcionar,

com

torres

de

refrigeració,

fonts

ornamentals,

banyeres

d’hidromassatge, condensadors evaporatius, etc., on pot trobar unes
condicions favorables per multiplicar-se i propagar-se.
L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) du a terme actuacions de
prevenció de la legionel·losi i de control sanitari oficial en les instal·lacions de
risc de dispersió de legionel·la de Catalunya. També supervisa l’autocontrol
implementat pels titulars d’aquestes instal·lacions i el control de l’aigua
d’aquestes instal·lacions.

La normativa vigent (Decret 352/2004) estableix que el personal que fa
operacions higienico sanitàries i tractaments per a la prevenció de la
legionel·losi en instal·lacions regulades ha de disposar d’un nivell de
coneixements suficients per realitzar una prevenció efectiva dels riscos
per a la salut. Aquest nivell de coneixements l’ha d'acreditar tant el personal
que pertany a una entitat o servei extern contractat com si es tracta de personal
propi de l’empresa titular de la instal·lació.

A aquests efectes, aquest personal ha de superar els cursos de formació
corresponents, el programa dels quals s’ha d’ajustar als continguts formatius
inclosos. El personal ha de realitzar cada cinc anys un curs d’adequació als
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avenços

científics

i

tècnics

dels

continguts

del

programa

formatiu establert en aquest Decret, d’una durada mínima de 10 hores que ha
d’incloure l’actualització dels seus coneixements sobre legislació vigent en
prevenció de legionel·losi i salut laboral, identificació de punts crítics i
elaboració de programes de control.

ACRA ha iniciat aquesta setmana un curs de manteniment higiènic i sanitari
d’instal·lacions de risc davant la legionel·losi.

Barcelona, 3 de juliol de 2015

