FORMULARI.
CORONAVIRUS
SARS-CoV-2
EN
RESIDÈNCIES I CENTRES DE GENT GRAN, CENTRES
SOCIOSANITARIS I CENTRES DE DISCAPACITATS
MESURES DE PREVENCIÓ PRIMÀRIA EN CENTRES DE GENT
GRAN, RESIDÈNCIES, CENTRES SOCIOSANITARIS I CENTRES
DE DISCAPACITATS SENSE CASOS
Característiques del centre
Nombre de persones que viuen internes a la residència.
Nombre de professionals no sanitaris que hi treballen (personal de
neteja, cuidadors, altres), per separat.
Nombre de professionals no sanitaris que tenen formació o titulació
sanitària.
Nombre de professionals sanitaris que hi treballen.
Nombre de metres quadrats que té la residència.
Nombre d'habitacions individuals de què disposa la residència.
Nombre d'habitacions amb capacitat per a dues o més persones.
Zones comunes

i metres quadrats d’aquestes zones.

(Aquestes dades donaran una idea de si hi ha amuntegament en el
centre)
Freqüència amb què es ventila diàriament el centre.

Compliment de les mesures higièniques
Hi ha presència o absència de cartells informatius sobre com
s’ha de fer el rentat de les mans?

SI

NO

Tot el personal, tant els professionals sanitaris com no
sanitaris, compleix la mesura del rentat de mans i les altres
mesures higièniques?

SI

NO

S’han donat instruccions sobre la manera correcta de rentarse les mans i del temps que cal emprar per fer-ho?

SI

NO

Es fa un rentat de mans freqüent a les persones residents?

SI

NO

Hi ha una persona encarregada de supervisar el compliment
de la higiene del rentat de mans al centre?

SI

NO

Totes les persones del centre compleixen altres mesures
higièniques com, per exemple, tossir o esternudar a la part
interna del colze o fer servir mocadors d’un sol ús?

SI

NO

Per poder fer una bona pràctica del rentat de mans, tots els banys disposen del
material necessari?

Sabó
Per poder fer una bona pràctica del rentat de mans, tots els
banys disposen del material necessari?

Solucions
hidroalcohòliques

Tovalloles de
paper
Hi ha disponibilitat de mocadors de paper d’un sol ús?

SI

NO

Material de protecció individual per als professionals sanitaris, no sanitaris
i per a les persones residents
Hi ha disponibilitat d’equips de protecció individual per als professionals sanitaris?

Guants
Mascaretes quirúrgiques
Bates impermeables de màniga llarga
Mascaretes de protecció FFP2

Ulleres antiesquitxades

Activitat social i règim de visites del centre
Hi ha restricció de visites al centre fins a les mínimes
indispensables?

SI

NO

Hi ha disminució o supressió de les activitats grupals (jugar
a cartes, dòmino, altres activitats de socialització)?

SI

NO

En les zones comunes, es guarda una distància mínima de
2 metres entre persones?

SI

NO

Es segueix un règim de les persones interns de fer vida a
les seves habitacions i a la seva planta?

SI

NO

Neteja i estris personals
Es fa una correcta neteja dels espais (banys, habitacions de
les persones residents, zones comunes?

SI

NO

SI

NO

Quantes vegades?
Els residents disposen d’estris de neteja personal d’ús
individual?

MESURES DE PREVENCIÓ EN CENTRES DE GENT GRAN,
RESIDÈNCIES, CENTRES SOCIOSANITARIS I CENTRES DE
DISCAPACITATS AMB CASOS DE COVID-19

A banda de les mesures de prevenció primària indicades, cal:

Procediment de detecció de casos i estudi de contactes
Cal revisar el procediment utilitzat a la residència quan una persona és considera un
caseninvestigació i està en espera dels resultats.
Es fa l'aïllament de la persona?

SI

NO

Va amb mascareta quirúrgica?

SI

NO

El professional que l’acompanya porta mascareta?

SI

NO

Hi ha un circuit establert per a la presa de mostres?

SI

NO

Es fa cens de contactes?

SI

NO

Els contactes estrets tenen assignada una persona per a la
vigilància durant els 14 dies postexposició?

SI

NO

Hi ha un registre on anotar la temperatura i l'absència o la
presència de símptomes durant el període de la vigilància?

SI

NO

Aïllament de casos d’infecció pel coronavirus SARS-CoV-2
El centre disposa d’habitacions individuals per aïllar casos
lleus?1

SI

NO

Les habitacions disposen de sortida a l’exterior per poder ferne una bona ventilació?

SI

NO

Les habitacions disposen de bany propi?

SI

NO

Els pacients amb símptomes romanen aïllats amb la porta
tancada a l’habitació?

SI

NO

El personal que entra a l’habitació d’un cas de COVID-19
porta guants, mascareta quirúrgica o de protecció FFP2 i bata
impermeable de màniga llarga i practica les precaucions
estàndard, i les precaucions de transmissió per gotes i
contacte?

SI

NO

En cas d’agrupacions de casos, es fa una investigació del
brot, amb presa de mostres d’una mostra d’afectats?

SI

NO

L’espai de la residència permet fer separació de cohorts de
malalts i no malalts en plantes diferents?

SI

NO

En cas que no es pugui fer una separació en plantes diferents,
l’espai de la residència permet fer separació de cohorts de
malalts i no malalts en zones diferents de la mateixa planta?

SI

NO

Els professionals sanitaris compleixen les mesures d’higiene
i practiquen el rentat de mans entre pacient i pacient?

SI

NO

Els professionals sanitaris fan autovigilància de febre i/o
símptomes compatibles amb la malaltia?

SI

NO

Es destinen professionals diferents a la cura dels malalts i a
la cura dels no malalts?

SI

NO

Amb quina freqüència es duu a terme la ventilació de
l'habitació? (vegades/dia)

Gestió de casos i brots

1

En cas de contagis múltiples, hi ha la possibilitat que dues persones amb COVID-19 comparteixin habitació.

S’utilitzen carrets per repartir el menjar exclusius per a les
habitacions de casos positius i dels que han estat possibles
positius?

SI

NO

Mesures de protecció per al personal no sanitari i persones residents no
afectades
El personal no sanitari i els residents no afectats eviten el
contacte amb els casos probables, possibles o confirmats?

SI

NO

Es porten a terme les mesures d’higiene de mans amb aigua
i sabó després de qualsevol contacte amb el malalt o el seu
entorn immediat?

SI

NO

Si els treballadors no sanitaris tenen simptomatologia
compatible, saben que no han d’anar a treballar i que ho han
de comunicar a la direcció del centre?

SI

NO

Entrades i sortides de la residència del personal que hi treballa
Es realitza la neteja i la desinfecció del calçat dels
treballadors?

SI

NO

S'indica al personal que fiquin un gibrell amb una solució de
lleixiu i aigua d'1:50 per a la neteja i després una estoreta o
similar per eixugar-los? Amb quina freqüència es canvia?
S’anota la temperatura de la nit abans de treballar i també la
del matí següent abans de començar el torn o a l’inrevés, en
el cas de torn de nit?

SI

NO

Hi ha la roba i el calçat de carrer separats de la roba i calçat
que es fan servir per treballar?

SI

NO

El personal es treu els elements externs: rellotge, anells,
arracades...?

SI

NO

Es fa neteja dels espais dues vegades al dia amb aigua i
lleixiu (inclou habitació, bany, altres zones)?

SI

NO

En les habitacions on hi ha casos positius o possibles casos
positius, s’utilitzen draps i material d’un sol ús?

SI

NO

- Als vestidors:

Neteja i gestió de residus

I la resta de material, com ara pals de fregar o escombres, es
neteja i desinfecta?

SI

NO

El personal de neteja fa servir mascareta quirúrgica, guants i
bata resistent a líquids mentre duren les activitats de neteja?

SI

NO

El personal de neteja es renta les mans després de la neteja?

SI

NO

Hi ha cubell d’escombraries amb tapa i pedal, i amb bossa de
tancament hermètic, en les habitacions dels malalts?

SI

NO

El material d’un sol ús del malalt i el dels seus cuidadors
(guants, mascaretes) i els EPI del personal sanitari (excepte
ulleres i mascareta) es deixen al cubell d’escombraries amb
tapa i pedal?

SI

NO

La roba del llit, les tovalloles i l'altra roba dels malalts es renta
a la rentadora a 60-90 graus amb detergents habituals?

SI

NO

Els pacients tenen estris de neteja personal propis?

SI

NO

Els coberts, gots, plats i altres estris reutilitzables es renten
amb aigua calenta i sabó i preferiblement al rentaplats?

SI

NO

Pel que fa al cubell de residus un cop s’ha buidat a l’exterior,
s’ha netejat la superfície i la nansa amb aigua i sabó o
desinfectant, i s’ha guardat en un espai obert i ventilat?

SI

NO

A continuació, es torna a realitzar la neteja completa de
mans?

SI

NO

OBSERVACIONS

Nom i cognoms de l’enquestador/a
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