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DISPOSITIUS D’ACOLLIDA
Procés de recuperació al dispositiu d’acollida per violència masclista

Recursos d’acollida per violència masclista (250 places)
Acolliment d'urgència: 42 PLACES
- 27 places (CMAU-VM)
- 3 places (SICAR, dones víctimes de tràfic d'éssers humans)
- 4 unitats familiars urgència Càritas (Montseny)
- 2 places pis urgències TEH
Acolliment urgència i llarga estada: 44 PLACES
- Fins a 15 places Casa de la Jove In via
- Fins a 29 places Casa SIRGA-SURT
Acolliment de llarga estada: 75 PLACES
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- 27 places CSSBCN (CA-VM)
- 13 places Espai Ariadna per VM i consum
- 12 places Pisos Gaia per VM i consum
- Fins a 15 places a Lligam
- 8 unitats familiars llarga estada Càritas (Gavines)

Acolliment d’autonomia: 89 places
- 30 places a pisos per violència masclista (CSSBCN)
- 19 places a pisos per víctimes tracta (CSSBCN)
- 40 places Pisos homologats Prohabitatge, Provivienda i Llar de Pau

MARC DE REFERÈNCIA PER L’ACTUACIÓ
El marc referencial de les actuacions davant distintes situacions que han de ser gestionades en el context de la pandèmia per SARS-CoV-2 es troba al “Procediment d’actuació
enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2”. D’acord amb aquest protocol, cal identificar els casos sospitosos, probables i confirmats que no requereixen ingrés hospitalari, a les persones que hagin tingut un contacte estret no protegit amb els
casos i diferenciar als anteriors de la resta de persones del centre.
Les persones allotjades en els equipaments d’acollida per persones per violències masclistes han de ser considerades especialment vulnerables des del punt de vista social i,
en les actuacions per l’abordatge dels casos de COVID-19, caldrà tenir en compte aquesta situació en el moment de fer l’abordatge sanitari.
Els objectius dels plans de contingència en general són definir els diferents escenaris, les
actuacions preventives per cada un dels supòsits identificats i els recursos necessaris
tant per eliminar la circulació del virus com per limitar les conseqüències de la infecció
en les persones que la presentin.
Es proposa que es concretin les dades específiques de cada centre/pis que estan ombrejades en gris al llarg del document.
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ESCENARIS IDENTIFICATS I MESURES PEL CONTROL DE LA TRANSMISSIÓ
El pla de contingència ha d’incloure les actuacions més rellevants i indispensables davant
els diferents tipus d’escenaris en la situació actual. Entre els escenaris possibles es poden incloure:

Entre les persones acollides
Persones amb símptomes compatibles amb COVID-19 (casos sospitosos, probables i/o confirmats de infecció per SARS-CoV-2)
En la situació actual, és fonamental la detecció precoç de casos de COVID-19 per tal de
fer el seu diagnòstic en estadis inicials de la malaltia i indicar el seu aïllament immediat.
Tota persona amb símptomes compatibles amb COVID-19 (tos, febre, dispnea i, de forma atípica, odinofàgia, anòsmia, agèusia, dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees), ha de ser considerada com a cas sospitós. En aquest moment és fonamental el
contacte a la major brevetat amb el CAP de referència.
CAP:
Nom i tel de la persona de contacte:
Els casos han de ser confirmats amb les tècniques de diagnòstic que indiquin les autoritats sanitàries però, mentre no es tingui el resultat, la persona malalta haurà de mantenir-se en aïllament. Tots el casos sospitosos, probables i confirmats de COVID-19 han de
rebre la informació sobre la seva situació diagnòstica i mesures que s’aplicaran per tal
d’atendre’ls i parar la transmissió.
L’aïllament al centre i pis (generalment, dona o unitat familiar amb habitació i lavabo
propis) serà en una habitació en la que disposin de mascaretes, sabó i solució hidroalcohòlica, cubell d’escombraries amb tapa i pedal d’obertura amb una bossa de plàstic per
als residus, mocadors d’un sol ús, tovalloles de paper d'un sol ús i estris de neteja personal d'ús individual, preferiblement amb bany propi.
En el centre, l’aïllament es farà......
Atesa la situació dels centres als que fem referència, per fer possible aquest aïllament, la
persona (la unitat familiar) que reuneixi criteri de cas serà traslladada a una habitació
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d’hotel-salut en aquells casos en els que no es pugui fer un aïllament correcte al centre
(generalment, dona o unitat familiar sense lavabo propi o dones sense unitat familiar
sense habitació ni lavabo propis).
Criteris accés Hotel Salut
La valoració d’accés a Hotel Salut serà determinada per l’equip sanitari del CAP (medicina, infermeria i treball social). Sent la treballadora social qui gestionarà la derivació i
seguiment fins l’ingrés.
Els criteris d’accés a Hotel Salut tenen a veure amb criteris clínics i socials. En aquesta
situació són els següents:
- Persones autònomes que comprenen les indicacions d’aïllament.
- Casos confirmats amb PCR o TAR (Test Antigen Ràpid) positiva i que presentin
clínica lleu o asimptomàtics.
- Casos confirmats que han requerit ingrés hospitalari i que en el moment de l’alta
hospitalària presenten clínica lleu.
- Contactes estrets de Covid + amb PCR- Persones estables de la seva patologia psiquiàtrica de base, amb l’ autonomia
conservada de manera que pugui dur a terme les activitats de la vida diària sense
suport.
El SARA o recurs d'acollida on es trobi acollida la dona o unitat familiar, realitzaran un
informe que faran arribar a la TS sanitària del CAP, en el que es comprometran a acollir la dona o unitat familiar de nou, una vega finalitzi la seva estada a Hotel Salut.

Els criteris d’exclusió:
- Persones que no comprenguin ni acceptin les mesures d’aïllament a Hotel Salut.
- Persones amb consum actiu de tòxics.
- Persones amb malaltia mental de base, no controlada.
- Persones amb trastorns de conducta.
Els i les professionals que tinguin contacte amb aquestes persones aïllades al centre han
d’estar identificats i, en la mesura del possible, han de ser els mateixos durant tot el
temps en que es perllongui l’aïllament. És important que s’identifiqui tot el personal del
centre que atengui casos confirmats d’infecció pel nou coronavirus i que els i les profes-

4

sionals comptin amb la informació específica relativa a l’estat de salut de les persones
que estan atenent ja que han de valorar el risc de forma individualitzada.
Per fer l’aïllament adequat s’ha de garantir la disponibilitat de Equips de Protecció Individuals (EPIs), material de neteja i desinfecció dels espais a més dels estris per a l’ús individual i exclusiu de les persones aïllades. Els i les professionals han d’estar format/des
prèviament en l’ús d’aquests materials.
Persones sense símptomes que reuneixen criteris de “contactes estrets” d’un cas possible o
confirmat de COVID-19
Quan es sospita d’un cas de COVID-19, la direcció del centre junt a les persones que consideri oportú, hauran d’iniciar la identificació de possibles contactes estrets dins del dispositiu d’acollida. L'estudi i seguiment dels contactes estrets té per objectiu detectar
persones infectades asimptomàtiques, fer diagnòstic precoç en els contactes que iniciïn
símptomes i evitar la transmissió.
Es considera contacte estret d’un cas:
-

-

Qualsevol persona que hagi proporcionat cura a un cas: personal sanitari o sociosanitari que no han utilitzat mesures de protecció adequades, familiars o persones que tinguin un altre tipus de contacte físic similar.
Qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas a una distància < 2
metres (ex: persones convivents, treballadors/es de la llar, visites i altres tipus de
contactes esporàdics: sexuals, companys/es d’oci ...) durant almenys 15 minuts
sense protecció adequada. Per tal de concloure que s’ha mantingut una protecció adequada, s’ha de valorar de forma rigorosa l’existència de mesures de protecció durant tot el temps de contacte.

El període a considerar és des de 48 hores abans de l'inici de símptomes del cas sospitós
fins al moment en què el cas és aïllat. En els casos asimptomàtics confirmats per PCR, els
contactes es buscaran des de 48 hores abans de la data de realització de la prova fins el
moment de l’aïllament. Idealment, no passaran més de 24 hores des de la identificació
del contacte fins al començament de la quarantena.
Qualsevol persona asimptomàtica que compleixi la definició de contacte estret d’un cas
n’ha de ser identificada i informada del fet i ha de romandre al centre, separada de les
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persones sense contacte estret del cas, durant un període de 10 dies des de l’ últim contacte amb el cas. Quan no sigui possible evitar la utilització dels mateixos espais, es farà
sempre amb mascareta i per torns entre els grups de convivència estable realitzant una
neteja a fons dels equips utilitzats entre un torn i l’altre.
Utilització [espai 1, ex menjador]:
Utilització [espai 2, ex cuina]:
Les persones amb criteris de contacte estret, han de ser informades de les precaucions
d’higiene respiratòria i rentat de mans. Es prendrà i registrarà la temperatura dos cops al
dia i es vigilarà l’aparició de possibles símptomes (tos, febre, dispnea i, de forma atípica,
odinofàgia, anòsmia, agèusia, dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees) de
forma activa.
El CAP de referència farà, preferiblement, una PCR a tots els contactes estrets en el moment de la confirmació del cas, amb l’objectiu principal de detectar nous casos positius
que no hagin presentat símptomes. Si el resultat d’aquesta PCR és negatiu, haurà de
romandre en quarantena 10 dies des de l´últim contacte amb el cas i si el contacte continua asimptomàtic després de la quarantena podrà reincorporar-se a la seva rutina habitual sense necessitat de més proves. En cas que la quarantena no es pugui fer al propi
centre o pis, es valorarà l’opció d’ingrés a Hotel Salut.
Es recomana de manera general a tots els col·lectius, mantenir una prudència especial
entre els dies 10 i 14, portant sempre mascareta quirúrgica, minimitzant els contactes
estrets en la mesura del possible i, si apareix simptomatologia en aquests dies, autoconfinament immediat i consulta per a valoració clínica i de realització de prova diagnòstica.
Si durant la quarantena es confirmen 3 o més casos en el dispositiu, la direcció del centre o el CAP haurà de posar-lo en coneixement del Servei d’Epidemiologia de l’Agència
de salut Pública de Barcelona mitjançant la següent adreça electrònica [seleccionar segon la ubicació del centre]:
epi.muntanya@aspb.cat
epi.esquerra@aspb.cat
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epi.dreta@aspb.cat
epi.litoral@aspb.cat

Equip de Professionals
Equip de Professionals del centre amb símptomes compatibles
Els i les professionals del centre que presentin simptomatologia compatible amb infecció pel COVID-19 en cap cas podrà mantenir la seva activitat laboral i haurà d’aïllar-se al
seu domicili i seguir les mesures d’higiene i prevenció esmentades. Tant les persones
treballadores que presentin símptomes com els i les treballadores que són contactes
estrets d’un cas possible, probable o confirmat, hauran de rebre seguiment pel seu servei de prevenció de riscos laborals.
Per tal d’identificar el més aviat possible els casos asimptomàtics que podrien haver passat desapercebuts, s’haurà de prendre la temperatura axil·lar a tot el personal del centre
a l’inici i final de la seva jornada laboral.
S’hauran d’identificar i aïllar adequadament les persones allotjades a l’equipament que
han estat en contacte estret amb les persones treballadores que són casos possibles,
probables o confirmats de COVID-19 així com a les persones treballadores que reuneixin
aquest criteri, segons el procediment vigent en cada moment.
Contactes estrets
Si les persones treballadores dels centres reuneixen criteris de contacte estret amb un
cas, independentment de l’àmbit on s’hagi produït el contacte, hauran de fer aïllament
al seu domicili durant 10 dies.
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IDENTIFICACIÓ DELS RECURSOS PER DUR A TERME LES ACTUACIONS
En aquest apartat s’identifiquen tots els recursos humans i materials del centre per tal
de fer front a l’assistència d’un o una sèrie de casos de COVID19 i dur a terme les actuacions proposades per tal de tallar la transmissió de SARS-CoV-2.

Recursos humans i perfils disponibles
El centre ha d’identificar els recursos humans dels què disposa i elaborar un pla de continuïtat de l’activitat en front possibles baixes de personal basat en:
 Nombre de professionals a l’equipament que es considera suficient per fer front a
l’activitat habitual.
 Nombre de professionals a l’equipament que es considera suficient per fer front a les
necessitats.
 Possibilitat de disposar de personal de substitució, assistencial i no assistencial, per
tal de cobrir les possibles baixes laborals.
 Supervisió del compliment de les mesures de prevenció d’higiene de l’equip professional
 Formació del personal per a la correcta aplicació de les mesures de rentat de mans i
altres mesures higièniques.
 Formació en la correcta utilització dels equips de protecció individual (EPI) i la seva
posada i retirada.

Recursos en infraestructures del centre
L’equip responsable del centre hauria de poder identificar si disposa d’un espai addicional a les habitacions ocupades per poder fer aïllaments temporals mentre els possibles
casos no són traslladats a un hotel-salut.
Preferiblement, les habitacions per a casos han de disposar de bany propi. Si no fos el
cas, el bany hauria de ser diferent per a casos COVID-19, confirmats, probables o sospitosos i la resta de persones.
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Si els casos s’aïllen al centre, valorar la possibilitat de supervisar que es mantinguin a la
zona d’aïllament.
Caldrà definir un Pla d’aïllament o vertical (per plantes) o per cohorts (casos, contactes
estrets, persones amb infecció resolta....) que defineixi cadascuna de les àrees i els sistemes de separació.

Recursos materials
Cal disposar d’una relació del material de protecció i neteja disponible per a dur a terme
les mesures de prevenció i control de la malaltia tant entre el personal treballador com
entre les persones allotjades:
 Disponibilitat de material suficient que asseguri les pràctica de mesures d’higiene:
mocadors de paper d’un sol ús, sabó, solucions hidroalcohòliques, tovalloles de paper.
 Disponibilitat d’equips de protecció individual per als professionals sanitaris i no sanitaris: guants, mascaretes, bates, mascaretes FFP2 per personal sanitari si es mantenen les persones afectades a l’equipament, ulleres.
 Disponibilitat de mascaretes quirúrgiques per si les persones allotjades han d’estar
en contacte amb altres persones.
 Disponibilitat d’estris de neteja personal d’ús individual per les persones allotjades.
 Material i productes de neteja de superfícies en quantitat suficient.
 Pla de control del material (subministres i consums) que inclogui la previsió del consum setmanal del material de protecció en cas d’un augment del número de casos
de COVID-19.

Neteja d’espais i superfícies
Per a mantenir una neteja i desinfecció correctes dels centres residencials, cal dur a terme les diferents mesures emmarcades dintre del protocol del Departament de Salut i del
Ministeri de Sanitat per la qual cosa es recomana elaborar un pla de neteja específic
per al centre que consideri els següents punts:
 Ventilació diària de les instal·lacions del centre tenint en compte que les persones
que hi viuen no passin fred.
 Correcta neteja dels espais (banys, habitacions i zones comuns) i freqüència de la
neteja.
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 Plans de neteja establerts amb registre i supervisió de les vegades que es fan les
neteges diàries.
 Rentat de la roba a 60-90º amb detergents habituals, separant la roba de les persones que són casos sospitosos, probables o confirmats de COVID-19.
 En cas d’un o més casos de COVID-19 cal fer una correcta neteja dels espais: dues
vegades al dia amb lleixiu i aigua (1:50 o dissolució d’aigua llegiu al 2%, un got petit
en un cubell aproximadament) incloent habitació, bany i altres zones.
 Compliment i supervisió dels plans de neteja segons els protocols.
 Gestió de residus segons els protocols (cubells amb pedal, recanvi de la bossa dos
cops al dia, etc.).
COORDINACIÓ DELS DIFERENTS ACTORS
En tot moment es mantindrà una comunicació diària contínua amb els diferents actors
del territori per tal de poder donar resposta a les necessitats de l’abordatge de la pandèmia i assolir els objectius (tant per eliminar la circulació del virus com per limitar les
conseqüències de la infecció en les persones que la presentin). Aquests actors són:
-

Direccions dels recursos d’acollida per Violència Masclista
Direcció de Feminismes i LGTBI. Ajuntament de Barcelona
Consorci de Servies Socials de Barcelona (CSSB)
Consorci Sanitari de Barcelona (CSB), Equips d’atenció primària.
Servei d’Epidemiologia de l’Agència de Salut Pública de Barcelona

Seguiment i control de casos i contactes de covid19:
 Si una persona allotjada al recurs reuneix criteris de cas possible de COVID19, l’equip
sanitari del CAP farà el diagnòstic i, junt amb la direcció del centre, establiran les mesures d’aïllament al centre, si és possible i, si no, s’activarà a treball social sanitari
(TSS) del CAP que realitzarà els tràmits pel trasllat de la/es persona/s afectada/s a
l’Hotel-salut. Si és aquest el cas, mentre no es faci el trasllat, caldrà que es mantingui
en aïllament sense contacte amb altres persones.
 El mateix dia, l’equip sanitari informarà al/la pacient de les mesures a prendre per
impedir la transmissió a altres persones.
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 D’acord amb la normativa vigent, en el municipi de Barcelona, els sanitaris que realitzen el diagnòstic o la confirmació d’un brot, ho ha de notificar en les primeres 24
hores al Servei d’Epidemiologia de la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).
 La notificació s’enviarà per correu electrònic a [seleccionar segon la ubicació del
centre]:
epi.muntanya@aspb.cat
epi.esquerra@aspb.cat
epi.dreta@aspb.cat
epi.litoral@aspb.cat
 La direcció del centre, junt als equips sanitaris, farà la identificació de persones que
reuneixin el criteri de “contacte estret” del/s cas i establirà les mesures de prevenció
recomanades tant entre persones allotjades com entre les que són treballadores i
aplicarà les mesures contemplades en el pla de contingència.
 Si des del Servei d’epidemiologia es considera que cal prendre mesures específiques,
es coordinarà amb la direcció del centre i responsables de l’Ajuntament de Barcelona
i CSSB.
 Cal que la direcció de l’equipament informi al seu Servei de Prevenció de Riscos Laborals per al seguiment dels casos sospitosos, probables o confirmats entre les persones treballadores.
 Pel que fa als treballadors/es, el diagnòstic correspon al metge de família de cada
persona i/o el metge del treball del Servei de Prevenció de l’empresa.
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