Recomanacions específiques COVID-19
Per gestionar la situació de possibles casos de COVID-19 entre les persones usuàries en el
dispositius d’acollida per violències masclistes i per bloquejar la transmissió del virus SARS-CoV2 entre les que integren els centres (persones treballadores i usuàries), resumim alguns aspectes a tenir
en compte:

Persones usuàries amb simptomatologia compatible amb COVID-19
Les persones del centre / pis que presentin simptomatologia d’infecció respiratòria, hauran de ser considerades casos sospitosos i s’haurà de:
1. Contactar amb el CAP de referència per fer el seguiment clínic de la persona afectada i les proves
diagnòstiques que es considerin.
2. Haurà de mantenir-se en aïllament des del primer moment fins obtenir el resultat de la prova diagnòstica.

3. Si es confirma el cas, s’inicia aïllament en una habitació preferiblement amb bany durant el temps
que el CAP consideri amb un mínim de 10 dies.
4. Cal que tinguin un bany d’ús exclusiu. En cas que no sigui exclusiu, caldrà desinfectar-lo després
del seu ús.

5. Si l’aïllament correcte no és possible en el dispositiu del que es tracti, s’iniciaran els tràmits amb
Treball Social del CAP de referència pel trasllat de la unitat familiar a un Hotel Salut.
6. Les persones que tinguin cura de la unitat familiar afectada hauran d’evitar, en la mida que puguin, entrar a l’habitació en el moment de subministrar els menjars o altres activitats de suport. Si
no es pot evitar, es recomana que sempre sigui la mateixa persona i, abans d’entrar, faci ús dels
equips de protecció individual (EPI) apropiats.

7. La direcció del centre, amb el suport del CAP, identificarà a les persones que reuneixin criteris de
contacte estret del cas amb l’objectiu d’iniciar una quarantena i que es realitzin les proves diagnòstiques pertinents per la cerca activa de casos.
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Persones treballadores
1. Qualsevol persona que presenti simptomatologia sospitosa de COVID-19, NO POT MANTENIR
L’ACTIVITAT LABORAL i caldrà que es posin en contacte amb el seu CAP de referència i segueixin les indicacions. Mentre tant, haurà d’aïllar-se al domicili i no anar al centre.
2. A l’inici i al final de la jornada, les persones treballadores s’han de prendre la temperatura. Si alguna persona supera els 37 graus, NO POT MANTENIR L’ACTIVITAT LABORAL i caldrà
que es posin en contacte amb el seu CAP.

3. En ambdós casos, la direcció del centre identificarà si hi ha persones amb criteri de contacte estret
entre les usuàries i altres treballadors. Si és així, farà el contacte amb el CAP amb l’objectiu
d’iniciar una quarantena i que es realitzin les proves diagnòstiques pertinents per la cerca activa de
casos.
4. Caldrà decidir quines seran les persones que atenguin a les persones afectades i que siguin les
mínimes possibles i les mateixes sempre. Aquestes persones hauran d’extremar la utilització
d’EPIs i la vigilància de símptomes.

5. La direcció del centre posarà en coneixement del Servei de Prevenció de l’empresa aquestes situacions per tal de fer el seguiment dels casos.

Consideracions a tenir en compte per determinar qui és contacte estret:
El criteri per determinar qui és contacte estret d’un cas i, per tant, qui haurà de fer quarantena de 10
dies si es diagnostica un cas, és:
-

Qualsevol persona que hagi proporcionat cura a un cas: persones treballadores 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: convivents, treballadors de la llar, visites i altres tipus de contactes esporàdics: sexuals, companys
d’oci ...) durant almenys 15 minuts sense protecció adequada. Per tal de concloure que s’ha man
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tingut una protecció adequada, s’ha de valorar de forma rigorosa l’existència de
de protecció durant tot el temps de contacte.

mesures

En relació a aquest últim aspecte (“protecció adequada”), cal recordar que les màscares higièniques o
quirúrgiques són equips sanitaris per a ús clínic dissenyats per evitar la projecció d’aerosols del
portador sobre l’entorn i les persones que es troben al seu voltant. No estan dissenyades, en canvi,
per protegir el seu portador contra el risc d’inhalació de partícules i aerosols emesos a l’aire.
Per aquesta raó, si l’equip de treball que ha tingut contacte amb el cas (persones de la unitat familiar o
companyes) ho ha fet sense la utilització en tot moment d’una màscara FFP2, tindrà consideració de
contacte estret i haurà de fer quarantena.

Barcelona, 1 de desembre del 2020.
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