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Oficina de Residències de Barcelona 
Butlletí Salut/social Residències 18. Recomanacions Covid als Centres de dia autonòms (no 

integrats en un recinte residencial). 

 
 
El  centre de dia haurà de disposar d’un Pla de contingència COVID actualitzat que lliurarà a 

l’Oficina de Residències de Barcelona. (oficinaresidenciesbcnciutat@catsalut.cat). 

L’Oficina i Salut Pública  (mdo@aspb.cat) acceptaran o proposaran les esmenes que calguin per 

adequar-lo per una correcta i segura protecció Covid. 

 

Mides estructurals i funcionals. Centres de dia autonòms (no integrats en un recinte residencial). 

Les entrades i les sortides al centre seran diferents o, en to cas, estaran diferenciades. 

Els espais s’adequaran per tal de poder assegurar una separació entre persones usuàries d‘1’5 

metres. 

Les mesures d’higiene, amb especial atenció a les zones de més trànsit o us: serveis, zones de 

neteja, office... es reforçaran. 

Les estances hauran de ventilar-se, almenys tres cops al dia i durant un període de 10 minuts.. 

L’ús de mascaretes serà obligatòria  per a les persones usuàries; en el cas que alguna persona 

no la toleri, caldrà extremar la distància de seguretat i evitar els contactes amb la resta. 

Els grups de treball/activitat de les persones usuàries han de ser estables; es limitaran el màxim 

els creuaments entre grups tant de les persones usuàries com entre els professionals. 

Els materials de treball/activitat: llapis, estisores, pilotes... no es compartiran 

En el transport de persones usuàries, es seguiran els protocols vigents en matèria. 

Cap persona aliena al centre hi podrà accedir; el transfer es durà a terme en el punt d’entrada / 

sortida. 

 

Mesures de prevenció individual 

Els/les professionals cada cop que iniciïn el seu torn de treball faran control de símptomes i 

exposició Covid: les persones usuàries igualment. 

El personal haurà d’utilitzar els EPIs quan entri en contacte estret amb els usuaris i seguir totes 

les normes de protecció i neteja; sense excepció. 

L’aparició d’un cas de sospita o d’infecció per COVID-19 d’una persona usuària usuari o 

treballador/a dins del centre significa la suspensió de les activitats grupals mentre no es 

determini l’absència absoluta Covid. En funció de l’evolució del incident podrà arribar-se a 

proposar el tancament del centre. 



Si una persona usuària o treballador/a presenta símptomes fora del centre s’abstindrà d’anar al 

centre fins que se li autoritzi. 

En les dos casos la persona afectada s’adreçarà als seu CAP de referència pel seu compte qui ho 

notificarà a l’Agència de Salut Pública (mdo@aspb.cat) 

Les directrius i la normativa de l’Autoritat Sanitaria s’hauran de seguir en tot moment. 

Si el centre coneix l’existència d’un cas Covid positiu ho comunicarà a l’Oficina de Residències 

(oficinaresidenciesbcnciutat@catsalut.cat) qui ho comunicarà al CAP del Centre. 

 
 
Barcelona, 13 de novembre de 2020 


