
PROTOCOL EN CAS DE SIMPTOMATOLOGIA RESIDENT A LES LLARS (Actualització 3/4/2020) 
 
 

  ACCIÓ PRINCIPAL COM ES FA? QUI HO FA? 

  
1 

Si el professional de la llar, detecta       
que una persona presenta: febre,     
tos, mal de cap, diarrea, etc. 

 
Aïllar a la persona de la resta       
de residents a la seva     
habitació 

1) Facilitar-li una mascareta (FFPP3) que estarà guardada a l’armari de la sala dels               
educadors. 
2) El professional que ha d'estar en contacte amb aquesta persona caldrà que també              
es protegeixi amb (Equip EPI: ulleres, caixa de guants, bata llarga amb velcro d’un              
sol ús, mascara FPP3, gorro i peucs) que trobarà a l’armari de la sala d’educadors.               
Un cop realitzada l'atenció fer la neteja de mans i desprendre's del material de              
manera segura (infografies) 
3) Explicar-li al resident que de moment s’haurà de quedar a l’habitació i no podrà               
sortir. 
4) Ús dels banys:  

- Llar Aleix: no tenim lavabos individuals, així que s’utilitzarà el lavabo adaptat            
exterior només per a la persona amb símptomes. Com que no té clau, es              
netejarà cada vegada després d’utilitzar-lo.  

- Llar Alba: es farà servir un dels dos lavabos per la persona amb símptomes i               
es netejarà cada vegada que se’n faci ús. 

- S’identificarà amb un paper, per a que tothom ho pugui saber (tenir preparat             
el paper).  

- La neteja la realitzarà el mateix monitor que està atenent a la persona ja que               
anirà protegit i així no exposem a ningú més. 

5) Es col·locarà una paperera (tenir-les preparades) a l’habitació on es llençarà tot el              
material que s’utilitzi en cada intervenció dins l’habitació. La bossa de plàstic s'ha de              
tancar abans de treure-la de l'habitació. Caldrà deixar tancada la porta de l’habitació. 
6) Indentificar tots els residents que han estat en contacte amb aquesta persona i              
demanar que romanguin a l'habitació a l'espera de l'evolució. Aquestes persones           
se'ls ha de donar una mascareta. 

Si la situació es dona: 
 
- Torn de nit: monitor/a serà      
l’encarregat/da de fer aquestes    
tasques fins que arribi torn de      
matí. 
  
- Torn de matí o tarda: el       
mateix torn decidirà quin serà el      
professional encarregat d’entrar   
a l’habitació i d’atendre les     
necessitats de la persona. 
 
El mateix monitor farà l’atenció     
durant tot aquell torn.  
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Contactar immediatament  
amb el CAP de Tàrrega i      
comunicar que hi ha una     
persona amb símptomes   
sospitosos. 

- De 8h – 20h: CAP Tàrrega (973 31 08 52) o infermera de referència Núria Moles  
(T 667 07 14 36). 
 
- De 20h – 08h: Trucar al 061. 
  

 

 Des del CAP enviaran a un metge per valorar quins passos cal seguir:  
 

a) Continuar o no amb l’aïllament de la resta de residents. 
b) Realitzar el test per saber si dona positiu al coronavirus.  
c) Altres mesures a prendre.  

 Si la situació es dona: 
  
- Torn de nit: monitor/a serà      
l’encarregat/da de realitzar   
latrucada i seguir les    
instruccions que li facilitin els     
serveis mèdics. Avisar també a     
la responsable. 
  
- Torn de matí o torn de tarda:        
avisaran a la CAI pertinent     
iaquesta serà qui farà el     
contacte. 
  
-  Leti (Aleix): 607 58 68 88 
- Anna (Alba): 637 06 77 71 
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Notificar-ho immeditament al   
servei de vigilància   
epidemiològica.  

Tf: 973 70 16 00 i 973 70 16 34 / epidemiologia.lleida@gencat.cat  
Ells determinaran, en coordinació amb el CAP, la necessitat de realitzar o no el test               
diagnòstic, com actuar amb els contactes i organització general del centre juntament            
amb els equips de salut pública que ja estaran en contacte amb nosaltres. 

 La CAI pertinent. 
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Trucar a la responsable de     
l'Àrea d'Habitatges i   
comunicar-li que tenim un    
possible cas. 

PILAR FONT: 637 867 436 
ELI VISA en substitució d’ella: 651 04 01 66 
 
  

La CAI pertinent amb tota la      
informació que haurà rebut serà     
l’encarregada de trucar a la     
responsable del servei.  
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Informar a Equip Directiu i a      
l'Administració. 

-Notificar el possible cas a través del grup de whatsapp COMISSIÓ CORONAVIRUS.  
-Comunicar-ho a TASIF covid19.tsf@gencat.cat  
-Comunicar-ho a ST TASIF Antoni Reinoso - areinoso@gencat.cat  

Pilar Font com a responsable     
de l'àrea d'habitatges o Eli Visa      
com a substituta seva. 



 

6 Comunicar-ho a tots els    
professionals de les llars 

Avisar a totes les persones que treballen a les llars, ja sigui professionals de llars               
com de Centre Ocupacional. 

Via grups de whatsapp des de      
Pilar Font i Susanna Samper. 

7 Comunicar-ho a la família de     
la persona amb símptomes 

Es trucarà per telèfon a la família per a explicar la situació dels seu familiar i se'ls                 
mantindrà informats DIA A DIA de l'evolució ja sigui a través de trucades o              
videoconferència. 

La CAI respectiva. 

8 Realitzar neteja especial a la     
llar i a l'habitació de la      
persona  

- Començar netejant l’habitació de la persona.  
 

- Demanar el servei privat de desinfecció, perquè vinguin a netejar tota la llar a              
fons. 

L’habitació la netejarà la    
mateixa monitora que atén a la      
persona. 
 
La desinfecció completa la    
realitzarà una empresa   
especialitzada (contacte per   
investigar) o bé servei de neteja      
de l’entitat. 
Gemma (responsable de   
neteja): 607 320 941 

8 Seguiment informatiu a   
treballadors 

Facilitar als treballadors de les llars les indicacions necessàries per saber com es              
continuarà treballant amb el/la pacient infectada i la resta de persones. 

La CAI de la llar. 

- En principi en 24h /48h vindran a realitzar el test des del Servei d'Epidemiologia o CAP a la persona amb simptomatologia per realitzar un                        
diagnòstic i saber si és positiu en coronavirus. 
 

- En cas que sigui positiu la persona es traslladarà al pis del Pati i s’inicia el PROTOCOL D’AÏLLAMENT AL PIS DEL PATI 
 
AQUEST PROTOCOL, ÉS PER TANT, TEMPORAL A L’ESPERA DE CONFIRMAR CASOS POSITIUS.  

  

 


