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Justificació
La situació epidemiològica actual de transmissió comunitària generalitzada del coronavirus SARSCoV-2 a Catalunya i el pas a la Fase Emergència-1 del Pla d’Actuació del PROCICAT per malalties
emergents de la Generalitat de Catalunya en motiu de l’impacte del COVID-19, fa necessari reduir
els contactes entre les persones, especialment les que es troben en una situació de risc, més
vulnerables a manifestacions clíniques greus que poden posar en risc la seva vida. Igual com altres
virus de la família dels coronavirus, aquest virus causa diverses manifestacions clíniques
englobades sota el terme COVID-19, que inclouen quadres respiratoris que canvien des del
refredat comú fins a quadres de pneumònia greu amb síndrome de destret respiratori, xoc sèptic i
fallida multiorgànica.
Les persones que viuen en centres residencials es troben en situació de vulnerabilitat davant la
infecció de la COVID-19 per diversos motius:


Amb freqüència presenten patologia de base o comorbiditat



Solen tenir edat avançada



Tenen contacte estret amb altres persones (cuidadors) i altres residents



Passen molt de temps en entorns tancats i amb altres persones vulnerables

La desinfecció dels espais és una necessitat per a la protecció de les persones residents d’un
servei social, i sovint s’ha d’efectuar amb caràcter urgent.
En conformitat amb la Orden SND/ 275 de 23 de marzo, i d’acord amb les instruccions rebudes en
matèria de coordinació per part de la Secretaria de Estado de Derechos Sociales, actuant d’acord
amb el circuït establert a Catalunya, que atén al principi de proximitat, subsidirarietat i urgència,
combinant tots els recursos a l’abast disponibles, es formulen aquestes instruccions:

Objectiu
Les instruccions següents tenen com a objectiu assegurar la desinfecció ràpida d’espais interiors
dels centres residencials de serveis socials (Residències de gent gran, discapacitats, infància, salut
mental i addicions i dones en situació de violència masclista) durant l’impacte del COVID-19.
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Agents implicats


Centres residencials de serveis socials



Ens locals



Centre de coordinació d’emergències de Catalunya – Departament de Salut (DSLT)



Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF) - Delegació del Govern a Catalunya



Secretaria de Estado de Derechos Sociales (Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda
2030

Recomanació
En relació a la proximitat, es recomana que l’Administració local on estigui ubicada la residència
actuï per a la desinfecció. En cas que des d’aquesta instància més propera no estigui disponible un
servei de desinfecció s’ha de demanar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF)
per la via del Dispositiu Covid19, la coordinació amb la Delegació del Govern i, si escau, amb el
Govern de l’Estat, activarà la UME segons el procediment d’instrucció i coordinació establert amb
el Govern de l’Estat.
Per a la desinfecció de serveis sanitaris o recintes hospitalaris, el Centre d’emergències de
Catalunya compta amb una instrucció pròpia que s’adreça al Departament de Salut (DSLT).
El Servei de desinfecció del DTSF compta amb un protocol, en funció del tipus de servei. En el cas
general cal preveure l’aïllament o sectorització dels residents durant la seva execució, que pot
tardar un mati o una tarda. L’ús de nebulitzacions i viricides requereixen poden requerir d’un
temps de 3h d’espera posterior a la desinfecció, abans de tornar a usar els espais interiors
desinfectats.

Mesures organitzatives
1. Les peticions de desinfecció es faran a Dcovid19 (covid19.tsf@gencat.cat) per part dels
agents següents:


Centres residencials;



Alcaldies en coordinació amb els serveis residencials;



CECAT;



Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya;



DTASF.
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2. Les peticions hauran de contenir la informació següent:


Nom, adreça completa i municipi d’ubicació del servei residencial



Nom, cognoms i telèfon de la persona responsable del servei residencial



Nombre de places o de residents i número de llits.



m2 de superfície aproximada i número de plantes.



Descripció breu de la necessitat de la desinfecció



Nombre de residents amb Covid19 que la residència reporta diàriament a DTSF.

3. Les peticions es podran articular mitjançant:


Directament

al

DTASF

(Dcovid19)

mitjançant

correu

electrònic

a

covid19.tsf@gencat.cat, per part de residències, ens locals, CECAT o qualsevol altra
administració a Catalunya;


Les peticions adreçades a la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya per part
d’alcaldies i centres residencials han de posar-se en coneixement i s’han de coordinar
amb el DTASF mitjançant comunicació a covd19.tsf@gencat.cat per tal de sol·licitar
l’actuació de la UME en desinfecció de centres residencials.
Altres necessitats, més enllà del servei de desinfecció vinculades a la crisi sanitària,
s’adreçaran a l’autoritat competent sanitària i de seguretat, d’acord amb la normativa
establerta en l’actual estat d’alarma.

4. El DTASF elaborarà i prioritzarà el llistat diari de peticions urgents, que farà el triatge i
activarà les desinfeccions segons les següents:


Peticions de residències, ens locals o CECAT dirigides a DTASF (Dcovid19) - activació
directa del servei;



Peticions de residències o alcaldies en coordinació amb la Delegació del Govern de
l’Estat – DTASF en les que es sol·licitarà la UME.
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5. Operativa:


El DTASF comunicarà a les residències l’activació del servei de desinfecció en un
termini aproximat de 24 hores des de la recepció de la petició;



La realització del servei de desinfecció del DTASF es programarà en un període
indicatiu no superior a les 48h. Aquest període és indicatiu i variarà en funció de les
necessitats i en aplicació dels criteris i prioritats establertes en el punt anterior.



Les empreses habilitades pel DTASF contactaran i es coordinaran amb els
responsables de les residències prèviament a la realització del servei, preferentment
per correu electrònic, i els notificaran la data de la realització del servei .



La residència haurà de preveure i atendre les recomanacions durant el
desenvolupament del servei de desinfecció.



Les administracions locals que puguin mobilitzar recursos propis per desinfectar
serveis residencials han de comunicar prèviament la seva actuació al Servei de
desinfecció del DTSF per covid19.tsf@gencat.cat indicant el recurs a utilitzar i el dia de
l’actuació.

6. Seguiment:


L’autoritat local del terme on es trobi l’establiment residencial
desinfeccions ha de reportar al Servei de desinfecció

que realitzi

del DCovid19 del DTSF

(Covid19.tsf@gencat.cat) una relació de les actuacions dutes a terme en els serveis
residencials, del seu resultat, així com de qualsevol incidència rellevant que s’hagi
produït.


El DTSF informarà a la Delegació del Govern a Catalunya de les sol·licituds
d’intervenció de la UME que adreça al Govern de l’Estat.



En l’execució assumida pel servei de desinfecció del DTASF, les empreses habilitades
elaboraran un informe certificat d’actuació, que remetran al Servei de desinfecció del
DCovid19 del DTSF.
Aina Plaza Tesías
Directora general d’Autonomia Personal i Discapacitat
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