
MESURES DE 

PREVENCIÓ 

ADAPTADES 

Circuits i altres pautes 

Les recomanacions subestàndard estan dirigides principalment a les  
residències de gent gran i als centres sociosanitaris. 
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Nota d’exempció de responsabilitat 

 
La informació que es proporciona en aquest lloc o en els documents es basa en els coneixements actuals i en  
informació limitada a l’experiència de Metges sense Fronteres, per tant, està condicionada a la nova situació actual,  
urgent i excepcional, ocasionada per l’epidèmia de la CoVid-19. 

 

Aquestes informacions són solucions imperfectes, provisionals i excepcionals considerant la falta de solucions  

estàndard i homologades, per la qual cosa només s’han d’utilitzar en absència d’informació, protocols, procediments  

o materials homologats previstos pels estàndards de l’Organització Mundial de Salut o del Ministeri de Sanitat. 

 
Aquestes informacions es publiquen per escalar, ampliar i accelerar la resposta dels responsables i professionals  
sanitaris i civils de la societat que estan implicats en la resposta a l’epidèmia. 

 
Aquestes informacions no substitueixen ni l’atenció mèdica professional ni les recomanacions de l’Organització  
Mundial de Salut o del Ministeri de Sanitat. 

 
Metges sense Fronteres no es pot responsabilitzar de la implementació correcta i dels resultats de les solucions que  
proposen aquestes informacions. 

 

Metges sense Fronteres 

MESURES DE PREVENCIÓ ADAPTADES 
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MESURES DE PREVENCIÓ ADAPTADES 

Circuits i altres pautes  
Aïllament dels residents 

 

Cada centre ha de crear 3 circuits (contaminat, net i  

potencialment contaminat) que no es puguin creuar  mai i 

que s’han d’avaluar constantment per comprovar-  ne la 

pertinència. 

 
La circulació de pacients i de personal, la cuina i la  

distribució d’aliments, la bugaderia, la gestió de  rebutjos, la 

gestió de cadàvers, els vestidors... han de  seguir fluxos 

estrictes i tot el personal els ha de  conèixer. El paràmetre 

que ens ajudarà a identificar els  circuits són els tipus de 

residents: 

- Residents sans: és molt important que no es  

barregin amb els residents simptomàtics. Zona  neta. 

- Residents sospitosos: que no estiguin barrejats ni  amb 

els confirmats (per evitar contagis indesitjats) ni  amb els 

sans (per si finalment es confirmessin els  sospitosos). 

Zona potencialment contaminada: se  seguiran els 

mateixos protocols que en una zona  contaminada. Tot el 

material (plats, carros, llençols,  etc.) que entri en aquesta 

zona es considera  contaminat. 

- Residents confirmats: CAL AÏLLAR-LOS (un  concepte 

bàsic per parar la propagació del contagi).  Zona 

contaminada. Tot el material (plats, carros,  llençols, etc.) 

que entri en aquesta zona es  considera contaminat. 

L’aïllament es pot considerar per edificis, per 

plantes,  fins i tot per habitacions (en aquest cas, 

cal agrupar-  les en la mesura possible i identificar-

les amb símbols  no estigmatitzadors (per exemple, 

una flor), perquè tot  el personal sàpiga que està 

entrant en una zona de  risc. 

Nota: durant la realització de les activitats 

quotidianes  del personal amb el resident 

(alimentació, higiene,  canvis posturals, medicació, 

etc.), i per minimitzar el  risc de contagi, cal procurar 

començar sempre pels  sans. 
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MESURES DE PREVENCIÓ ADAPTADES 

El menjador i les sales d’estar són espais comuns on  el 
risc de contaminació és elevat, per tant, recomanem: 

 

- Que les persones confirmades no  

comparteixin mai espais comuns. 

- Evitar que els residents sospitosos estiguin junts  amb 

els que no presenten cap símptoma. Per a  això, es 

recomana fer torns. 

- Assegurar que es manté una distància de  seguretat 

d’1,5 metres com a mínim entre  residents (cadira 

sí, cadira no; butaca sí, butaca  no). 

- Assegurar que tots els residents es renten les  
mans abans d’entrar als espais comuns. 

- Retirar fundes de cadires, estovalles de  taula, 
cortines, etc. i, per menjar, utilitzar 
tovallons d’un sol ús. 

- Retirar i guardar tot els ornaments (gerros,  
figures, etc.). 

- Assegurar que el personal de neteja netegi  
regularment totes les superfícies (cadires, taules,  
butaques...) amb solució desinfectant (1 tap de  lleixiu 
per cada ½ litre d’aigua). 

- Cal netejar i desinfectar, com a mínim, tres  
vegades al dia i repetir el procediment sempre  
que hi hagi contaminació o estigui visiblement 
brut. 

Circuits i altres pautes   
Espais comuns dels residents (menjador, saló) 
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MESURES DE PREVENCIÓ ADAPTADES 

Circuits i altres pautes 

Vestuari (de la roba de carrer a l’uniforme i viceversa). 

 

Identificar un zona de vestuari per al personal que  

treballa al centre per vestir-se i desvestir-se amb  

l’uniforme (EPI) adequat. 

 
- Situar-lo com més a prop millor de l’única porta  

d’entrada o identificar una entrada paral·lela. 
- Procurar evitar accessos creuats per un espai 

contaminat i assegurar la separació mínima  d’1,5 
m (possibilitat de fer torns). 

- Just abans d’accedir al vestuari, hi hauria  
d’haver un punt d’higiene de mans. 

- Abans de tornar a casa, passar de nou pel  
vestuari i abans d’accedir-hi, treure’s l’equip de  
protecció. Cal rentar-lo amb aigua i sabó. 

- Per desinfectar, planifiqueu 4 galledes abans  
d’entrar a la zona neta: 

1. Material d’un sol ús per a les escombraries:  

guants, bates plàstiques, màscares. 

2. Material reutilitzable (una galleda amb una solució  

d’un tap de lleixiu per cada ½ litre d'aigua durant 5’): 

ulleres, pantalles facials, guants de cuina, etc.,  

equipat amb unes pinces o un colador per “pescar” i  

passar a la galleda següent, 

3. Material reutilitzable: amb aigua neta per esbandir el  

material 

4. Vestuari de treball per rentar: sempre dins d’una  

bossa plàstica. 

- Deixeu sempre les sabates de feina a la part  

“contaminada”. 

- Assigneu personal que s’ocupi de la neteja i els  
rebutjos d’aquest espai. 
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MESURES DE PREVENCIÓ ADAPTADES 

Circuits i altres pautes   
La cuina 

 

- Les persones que treballen a la cuina no han de  

circular mai dintre i fora d’aquest recinte, llevat  

que es canviïn el calçat, els guants i el davantal  

plàstic a cada entrada/sortida. 

- Les persones que treballen a la cuina han de  
portar el mateix vestuari que el personal de  
neteja. 

- Cal evitar que les mateixes persones que 

treballen a la cuina siguin les que distribueixin el  
menjar i ajudin els residents a menjar. 

- Els carros de distribució de menjar entre els  
pacients no han d’entrar mai al recinte de la  
cuina. 

- El carro de recollida només ha d’arribar fins al  
llindar de la porta de la cuina i una persona des  
de fora ha de passar al personal de cuina els  
estris, que han d’anar directament al rentaplats. 
Els que no hi càpiguen han de quedar submergits  
a l’aigua amb lleixiu. 

- Proposem recollir els plats bruts de les  
habitacions dins de galledes amb aigua i lleixiu 
(1 tap de lleixiu per cada ½ litre d’aigua). Els 

residus orgànics, restes de líquids o els residus  

plàstics es poden acumular en recipients únics,  

respectivament. 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus


MESURES DE PREVENCIÓ ADAPTADES 

Circuits i altres pautes  
La bugaderia 

 

- La bugaderia ha de tenir dos espais ben  

diferenciats, amb personal també diferenciat, llevat  

que es canviïn el calçat, els guants i el davantal  

plàstic a cada moviment. 

 
- CONTAMINAT: recepció i rentada de  

roba bruta. 
- NET: plegada, planxada i distribució. 

 
- Les persones que treballen a la part “contaminada”  

han de portar el mateix equip de protecció  

individual que el personal de neteja. 

- Els llençols i la roba dels residents s’han de  

recollir (sense sacsejar) de les habitacions dins  

de bosses plàstiques, que s’han de tancar per  

transportar fins a la bugaderia. 

- Una vegada la roba és dins de la rentadora, s’ha  

de desinfectar tot l’entorn per poder-la treure  

de la rentadora sense risc. 

- La roba que surt de la rentadora l’ha de  

recollir el personal que treballa a l’àrea  

neta de la bugaderia. 
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MESURES DE PREVENCIÓ ADAPTADES 

Circuits i altres pautes  
La gestió de rebutjos 

 
Manipulació de les escombraries que es generen  

al centre: 

 
- Cal localitzar una àrea per emmagatzemar  

residus a la zona contaminada. 
- Els residus s’han de manipular,  

emmagatzemar, transportar i rebutjar en 
condicions de seguretat. 

- Abans de treure’ls als contenidors, cal  

assegurar una doble bossa; la segona bossa  

ha de ser no contaminada. 

- Abans de sortir al carrer per rebutjar els residus al  
contenidor (dins de la segona bossa), el personal  
s’ha de canviar les sabates, la bata plàstica, els  
guants i la màscara. 

- No s’ha de sortir mai al carrer amb l’uniforme  
de feina (EPI) que s’utilitza en zones  
contaminades. 

- Cal assignar una persona que s’ocupi d’aquesta 

tasca en cada torn. 

- Les precaucions estàndard per a la manipulació  
d’escombraries s’han de respectar durant tot el  
procés. 
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MESURES DE PREVENCIÓ ADAPTADES 

Circuits i altres pautes  
Ús de l’ascensor 

 

L’ascensor és un espai extremadament tancat i en el  

qual s’entra fàcilment en contacte amb els murs, els  

botons, les portes... 

 
És fàcil —llevat que hi hagi un ascensor dedicat  

exclusivament al personal del centre— que en aquest  

espai hagi entrat un resident simptomàtic i, per tant, hi  

hagi un alt risc de contaminació. 

 
El virus resisteix durant hores sobre les  

superfícies. Així doncs, si les residències tenen  

ascensor, el personal que hi treballa ha d’evitar  

agafar-lo. 

 
Per facilitar la feina, se suggereix que els carros de  

neteja, menjar, roba, etc. continuïn pujant i baixant dins  

de l’ascensor, mentre que el personal hauria d’utilitzar  

les escales i demanar l’ascensor des dels botons  

externs i des del pis corresponent. 

 
Cal netejar i desinfectar les portes, les parets i els  
botons, com a mínim, tres vegades al dia i repetir el  
procediment sempre que hi hagi potencial de  
contaminació o estiguin visiblement bruts. 
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Circuits i altres pautes 

  Ús del telèfon mòbil 

 
- Es recomana NO utilitzar el telèfon mòbil quan es  

treballa a la zona contaminada. 

 
- Cal prioritzar el sistema de megafonia dels  

centres (al qual es pot accedir des de la recepció   

i des de les habitacions dels residents) quan  

aquest estigui disponible. 

 
- Si les recomanacions prèvies no són viables, es  

recomana: 

 
- Embolicar el telèfon en una bossa  

plàstica amb tancament que es pugui  
rebutjar. 

- No treure el telèfon mòbil de la butxaca  
sense haver-se tret abans els guants  
contaminats i haver-se desinfectat les  
mans. 

- Utilitzar l’altaveu i no apropar-se el telèfon  

a la cara. 

- Desinfectar la bossa després de cada ús i  
llençar-la al final de cada jornada. 

- Desinfectar el telèfon abans de sortir de 
l’espai de treball. 
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Circuits i altres pautes 

Recursos humans: identificació de personal amb tasques extraordinàries definides 

 
Cal identificar i assenyalar les persones de l’equip (per torn o  
en general) encarregades d’efectuar les tasques següents: 

 

- Una persona responsable de “controlar 

infeccions” a cada centre com a punt focal per  
disseminar els missatges clau i amb les dues  
responsabilitats principals següents: 

 

- Entrenar el personal en els  

procediments/protocols de prevenció i  

control d’infeccions. 

- Supervisar que aquests procediments  
s’implementin i es respectin correctament. 

 

- S’ha d’informar les famílies dels residents afectats   

i mantenir la informació actualitzada amb una  

regularitat planificada. 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus
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Circuits i altres pautes 

Principis sobre la manipulació de cadàvers 

 

- El personal que prepari el cadàver ha d’utilitzar  

l’equipament de protecció individual del  

personal de la neteja. 

- Cal retirar qualsevol dispositiu mèdic que  
porti el cadàver (màscares, vies). 

- S’ha d’introduir en una bossa sanitària estanca  
biodegradable abans de sortir de l’habitació. Si no  
es disposa de bossa, cal embolicar-lo amb un  
llençol més algun material plàstic per preservar-ne 
mínimament la impermeabilitat. 

- Una vegada la bossa estigui tancada, s’ha de  

passar un drap amb desinfectant amb una solució  

d’hipoclorit sòdic (dilució: 1 tap en ½ litre d’aigua). 

- Cal procurar que durant el transport intern  

del difunt, el material i les zones netes no es  

creuin. 

- S’ha de manipular, emmagatzemar,  

transportar i rebutjar els cadàvers en  

condicions de seguretat. 

- Cal retirar l’EPI i llençar-lo abans de sortir  
de l’habitació. 

- Cal mantenir una higiene de mans regular i  
assídua durant aquest procés. 
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Circuits i altres pautes  
Després de treballar (tornada a casa) 

 

Mesures preventives per quan arribeu a casa després  
de la feina: 

 
- Traieu-vos les sabates abans de creuar la  

porta i fiqueu-les dins d’una capsa de cartró. 
- Sense tocar res, renteu-vos les mans 

(podeu aprofitar per rentar també les  
claus). 

- Traieu-vos la roba, poseu-la directa a la  
rentadora o guardeu-la en una bossa de 
plàstic. Renteu-vos les mans. 

- Dutxeu-vos (inclosos els cabells). 

- Netegeu el telèfon mòbil i les ulleres, amb  
aigua i sabó o alcohol. 

- Renteu regularment amb alcohol els poms de  
les portes, els interruptors, les baranes, etc. 
amb una solució d’alcohol al 70% o de clor  
(lleixiu) al 0,1%. 

- Assegureu-vos que ventileu bé la casa. 
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