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• Professionals: 
 Adaptació dels horaris 

 Rotació dels professionals en teletreball 

 Creació d’equips per atenció presencial: 

 COVID 

 No-COVID 

 Creació d’equips específics d’intervenció:  

 Unitat geriàtrica 

 Gestors Escola i d’altres institucions 
residencials 

 Gestors COVID 

  
 

 

• Estructures físiques del centre: 
 Adequació de mesures de protecció (EPIs, 

dispensadors gel hidroalcohòlic, mampares de 
protecció, adequació sales d’espera...) 

  Circuït diferenciat d’entrada i sortida al CAP 

 Ampliació dels circuits de neteja 

 Zona aïllada per atenció del pacient COVID 

 Zona diferenciada per atenció del pacient      
No-COVID 

 Externalització d’alguns serveis del CAP 
(Vacunació grip) 

 Circuits coordinació CAP-Hospital del Mar 

 

 

Pla de contingència 
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 . Circuit demanda aguda Covid 

 . Circuit demanda aguda no-Covid 

 . Circuit atenció a la cronicitat 

 . Circuit atenció domiciliària 

 . Circuit residències geriàtriques i altres institucions 

 . Circuit extraccions/ECG 

 . Circuit vacunació gripal 
 

- Es mantenen les visites al CAP dels Especialistes de l’Hospital del Mar i s’ha incorporat l’atenció presencial 
al CAP de l’especialista en otorinolaringologia. 

  

 
 

 

Organització  actual 



• Residències i altres institucions: 
   - 3 residències geriàtriques 

    - Residència de paràlisi cerebral 

  - Pisos tutelats  

  

 Funcions: 

  . Equip referència de salut 

  . Enllaç AP-Residències i AP-ASPB 

 . Realització de PCR (professionals i residents) 

 . Sectorització i tramitació d’ingressos a altres      
   dispositius 

 . Sol·licitud d’oxigenoteràpia 

 . Suport per pacients al final de la vida 
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• Escoles: 
    - 6 Escoles Bressol 

  - 11 escoles de preescolar, primària, ESO i  
   Batxillerat 

  - 1 institut d’FP 

  - 1 escola de formació d’adults 

   

  

 Funcions: 

  . Enllaç AP-Escoles i AP-ASPB 

  . Detecció de casos PCR + 

  . Intervenció dels grups bombolla i   
    recomanacions d’actuació 

  . Notificació de resultats i derivació a CAP de 
    referència si positivitat de PCR 

Equips específics d’intervenció 



 

 . Atenció al Ciutadà, recepció de trucades: 2 auxiliars administratius 

 . Gestors Covid: 2 auxiliars administratius 

 . Unitat geriàtrica: 1 metge, 2 infermeres i 1 auxiliar administratiu 

 .  Gestor Escola: 1 infermera 

 .  Atenció a la cronicitat: 1 metge 

 . Vacunació Grip: 1 auxiliar administratiu i 1 infermera 
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Dotació de suport a l’equip 



Activitat del centre 
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*Dades acumulades, font CMBD-AP 

Total activitat realitzada fins Octubre 

2020: 80.374 activitats. 

 - Població assignada: 30.621 (2,62 

visites per persona assignada) 

 - Població atesa: 22.449 (3,6 visites 

per persona atesa) 

S’ha atès el 73,3% de la població 

assignada 

2020 2019 

Gener-Octubre 
% respecte 

activitat total 
Gener-Octubre 

% respecte 
activitat total 

Visites presencials al Centre 54769 68,14% 102135 76,51% 

Visites a domicili 5754 7,16% 4504 3,37% 

Visites no presencials 19851 24,70% 26856 20,12% 

2020 

Març-Octubre  
% respecte 

activitat total 

Visites presencials al Centre 32513 62,80% 

Visites a domicili 4811 9,29% 

Visites no presencials 14446 27,90% 
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Activitat Covid segona onada 

Període del 15 de Juliol al 31 d’Octubre 2020 

Seguiment de casos COVID 911 

Seguiment de contactes 2987 

Activitat en pendents d'estudi 2532 

PCR realitzades 4265 (619 de Centres Educatius) 

PCR positives 514 (1,67 % de la població assignada) 

% PCR positives respecte a realitzades 12,1 % 

Utilització, a més, dels Tests d’Antígens Ràpids 



 

• 16.811 activitats assistencials: 

–Control de crònics 

–Activitats preventives 

–Demanda aguda 
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Activitat No Covid segona onada 15 de juliol a 31 
d’octubre 



• Total de persones vacunades: 

– 1.689 de menys de 65 anys 

– 2.934 major a 65 anys 

 

• Un 52,56% de la població de 
més de 65 anys assignada ja 
està vacunada 
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Cobertura vacunació antigripal estacional 
Període del 6 d’octubre al 6 de desembre 
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Accions de millora centraleta:  
 
 . Augment nombre d’auxiliars administratius 
 . Augment de capacitat d’entrada de les trucades 
 . Gestió del flux de trucades entrants mitjançant “cues” específiques per motiu de consulta 
    (COVID, Salut no-COVID, Tràmits) 
 

Atenció telefònica 

01/01/2020 a 29/02/2020 01/03/2020 a 30/11/2020 Total 2020 

Trucades rebudes a 
centraleta 

12016 74443 86459 

Trucades ateses a centraleta 11289 93,95% 68847 92,48% 80136 92,68% 

Trucades emeses per 
centraleta 

3094 14729 17823 
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Moltes gràcies per la vostra atenció!! 

Tot anirà bé!! 


