
 
 

 PROTOCOL EN CAS D’AÏLLAMENT AL PIS DEL PATI (Actualització 3/4/2020)  

  ACCIÓ PRINCIPAL COM HO FAREM? OBSERVACIONS 

  
1 

FASE DE PREPARACIÓ de la     
persona per poder   
traslladar-se al pis del pati. 

1)El monitor/a que ha estat en contacte amb la persona prepara la maleta             
amb les seves coses per ser traslladat a l’altre pis.  
 
2)Pilar Font o Eli Visa contacten amb les persones adients de la BORSA DE              
TREBALLADORS DEL PIS. En funció de l’usuari s’escollirà unes persones o           
altres i se les avisarà perquè es preparin.  
 
3) Una persona s’encarregarà d’anar a obrir el PIS DEL PATI (les claus estan              
a la Llar Aleix) i portar-hi el menjar de l’esmorzar i berenars tenint en compte               
l’alimentació i situació (al·lèrgies i intoleràncies) de la persona. Donarà suport           
en l’arribada de la persona traslladada mantenint sempre les distàncies i amb            
protecció. 

 

  
2 
 

TRASLLAT AL PIS DEL PATI 1) La 1a persona escollida per treballar al pis del pati anirà a la Llar Alba o                 
Llar Aleix a buscar l’usuari que s’ha de traslladar. A la Llar Alba ja tindran la                
furgo aparcada per previsió i a la Llar Aleix se’l traslladarà caminant o en              
cadira de rodes. 
 
2) El professional s’haurà d’equipar amb tot el material de protecció que            
trobarà tant a la Llar Aleix com a la Llar Alba. Es podrà vestir allà. 

Alerta! La furgoneta que es farà 
servir per traslladar a la persona 
caldrà desinfectar-la a posteriori.  
 
Avisar al servei de neteja que han 
dit que ho podrien fer.  

 

 

 

 



 
INFORMACIÓ GENERAL SOBRE L’ORGANITZACIÓ DEL PIS 
 
El pis està format per: 
 

- Una habitació 0 que es troba al entrar a mà esquerre, que és l’habitació habilitada per l’equip de professionals en la qual es troba el                         
material de protecció per tal de que se’l puguin posar abans de moure’s per la resta d’estances del pis. També hi ha els protocols,                        
registres i la llibreta de registre diari. 
Serà en aquest espai on els professionals es treuran la seva roba de carrer i es vestiran amb la roba de treball i la roba de protecció. 
 

- Tres habitacions dormitori: 
- Habitació 1 amb 4 llits. 
- Habitació 2 amb 6 llits. 
- Habitació 3 amb 4 llits. 

 
A l’entrada de cada habitació hi ha una taula amb les caixes de guants, bates impermeables i gel antiseptic. També una paperera per                       
deixar el material usat per entrar a les habitacions. 
 

- Banys: 
- Bany dels residents: està situat al final del passadís. Disposa d’una pica, una dutxa amb mampara de vidre i el lavabo. Dins                      

aquest bany hi ha una porta on es troba la rentadora. 
 

- Bany dels professionals 
 

- Sala d’estar i cuina.  
- Magatzem. 

 
 
 
 
 
 



 
1) EPIS I UTILITZACIÓ (veure infografies o vídeos facilitats) 

 
El primer pas al entrar al pis serà entrar a la sala d’educadors, on els educadors del torn podran seguir els passos de preparació: 

 

1) Treure’s la roba de carrer i posar-se la roba de treball. Incloses les sabates. 

2) Higiene de mans amb el gel antiseptic. 

3) Col·locació del EPI que es durà durant tota la jornada: 

a) Pantaló de roba. 

b) Bata llarga de velcro. 

c) Guants. 

d) Gorro. 

e) Mascareta FFP3 

 

Per entrar a cada habitació on hi haurà ubicats els residents, s’hauran de seguir unes mesures de protecció específiques. 

 

Quan el/la professional entra a l’habitació i no està a prop de la persona atesa (+2 metres) 

 

- Utilitzar una mascareta quirúrgica quan s’entri a l’habitació de la persona afectada.  

- Rentar-se les mans i posar-se la segona capa de guants. Que estaran preparats en una taula petita a l’entrada de l’habitació.  

- Cal mantenir una higiene de mans i neteja de superfícies freqüent. 

- Utilitzar tovalloles de paper després de rentar-se les mans.  

- Mantenir una bona ventilació de les àrees compartides del domicili. 

- La persona atesa ha de portar mascareta quirúrgica sempre que comparteixi espai amb altres persones. Quan entri el professional a                    

l’habitació.  

 

Quan el/la professional entra a l’habitació i està en contacte amb la persona atesa (SEGUIR LES INFOGRAFIES PROPORCIONADES)  

- El professional ha d’extremar les mesures de precaució cada vegada que entri en contacte amb la persona atesa (per exemple a l’hora                      

de rentar-la) o amb els seus fluids (sang, excrements, orina, vòmits, saliva...). Per fer-ho, ha de portar: 



 
- Mascareta: utilització de la mascareta amb una eficàcia de filtració equivalent a FFP3 i a sobre una de quirúrgica o de roba quan                       

entri a l’habitació de la persona afectada. 

- Guants d’un sol ús: per a qualsevol contacte amb les secrecions de la persona. Després del seu ús, cal llençar-los i rentar-se                      

immediatament les mans. 

- Protecció ocular: contra esquitxos (només si proporciona una atenció directa a la persona). 

- Bata impermeable de màniga llarga  

- Cal rentar-se les mans freqüentment amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica després de qualsevol contacte amb la                    

persona atesa o el seu entorn immediat. Hi haurà un pot de gel antiseptic a l’entrada de cada habitació, amb el qual es rentarà                        

la primera capa de guants.  

 

4) MANEIG DE RESIDUS AL PIS (VEURE INFOGRAFIA) 

- Renteu la roba de llit, tovalloles, etc. de les persones amb sabons o detergents habituals a 60-90 °C i deixeu que s’eixuguin del tot. Es                         

podrà estrendre la roba al magatzem o la sala d’estar. Aquesta roba s’ha de col·locar en una bossa específica fins que es renti; es pot                         

posar a la rentadora i es desferà a dins.  

- Quins torns es rentarà la roba?? 

- El material d’un sol ús utilitzat per la persona malalta i els seus cuidadors (guants, mocadors, mascaretes) o pel personal sanitari                     

(excepte ulleres i mascareta) i qualsevol altre residu s’ha de llençar al cubell d’escombraries que hi hagi a l'habitació, preferiblement                    

amb tapa i pedal d'obertura. La bossa de plàstic s'ha de tancar abans de treure-la de l'habitació. Tindreu uns cartells al pis de com                        

extreure la bossa de dins de la llar.  

- Caldrà rentar les ulleres amb aigua calenta i lleixiu. 

- Renteu els coberts, els gots, els plats i altres estris reutilitzables amb aigua calenta i sabó. Haurà de ser a mà ja que no es disposa d’un                           

rentavaixelles.  

- Després del contacte amb els residus renteu-vos les mans.  

 

 

 

 

 



 
5) NETEJA DE SUPERFÍCIES 

 

- Per tal de minimitzar riscos es preveu que sigui el propi monitor el que pugui fer les tasques de neteja i desinfecció del pis.  

- Les superfícies que es toquen sovint (tauletes de nit, somiers, mobles del dormitori), les superfícies del bany i el vàter han de netejar-se                       

amb material d’un sol ús i s’han de desinfectar cada dia amb un desinfectant domèstic que contingui lleixiu o amb una solució                      

d’hipoclorit sòdic que contingui 1.000 ppm de clor actiu (dilució 1:50 d’un lleixiu amb una concentració de 40-50 g/litre preparat                    

recentment). 

- És important que no quedi humitat a la superfície propera a la persona malalta. 

- La persona que s’encarregui de la neteja ha de protegir-se amb mascareta I guants. 

- Després de la neteja s’ha de fer una bona higiene de mans. 

  

6) ÀPATS 

- L’esmorzar i el berenar, l’hauran de preparar els professionals que hi hagi al pis en aquell torn. Utilitzaran diferents aliments que hi                      

haurà a dins i seran proveïts des de Ca n’Aleix. El Ramon serà la persona que els acostarà a la porta del pis. 

- Caldrà tenir una llista on anar registrant els productes que s’acaben per poder demanar-los.  

- El dinar i el sopar serà acostat també per un professional de Ca n’Aleix, amb format de tupper individual. 

- L’Anna Delprat demanarà cada dia el menjar a cuina juntament amb els serveis de SAD. 

 

El monitor/a del pis estarà en constant contacte amb la CAI i la responsable del servei. També estarem 
en tot moment acompanyats pels professionals del CAP i amb el servei d’Epidemiologia que ens 
assessoraran dels passos a seguir.  
 
En cas que la persona no es trobi bé, es trucarà al CAP i enviaran un metge per valorar si cal 
traslladar-la a l’hospital.  

 


