16 de març de 2020

Recomanacions per reduir el risc de contagi de la COVID-19 per a
serveis de reducció de danys
Seguiu les indicacions per a professionals publicades i actualitzades permanentment al Canal Salut.

Recomanacions generals
 Reforceu la neteja dels centres segons les indicacions dels protocols vigents.
 Ventileu amb freqüència els espais dels centres.
 Col·loqueu cartells a l’entrada del centre, les sales d’espera, la recepció, etc. sobre les mesures
preventives elaborades pel Departament de Salut. Cal que prioritzeu aquests cartells per davant
d’altres missatges que hi hagi als centres. A continuació, trobareu l’enllaç directe a cartells que us
poden ser d’utilitat. La informació actualitzada, però, és al Canal Salut:
o

Puc estar afectat pel coronavirus SARS-CoV-2?

o

Cartell per als punts d'atenció i d'informació

o

Com puc prevenir el contagi?

• Aconselleu a les persones usuàries que en cas de sospita d’infecció per coronavirus evitin
desplaçar-se al centre, i que truquin al 061 Salut Respon.
 Habiliteu una única via d’accés al centre per controlar entrades i sortides.
 Cal que tingueu un control de registre de les persones usuàries amb la finalitat d’actuar més de
pressa per fer l’estudi de contactes en casos de contagi.
 Assegureu-vos que a tots els lavabos hi hagi sabó, mocadors o tovalloles de paper.
 En la mesura que sigui possible, mantingueu una distància d'entre 1 i 2 metres entre les
persones.
 Seguiu les mesures genèriques de protecció següents (disponibles al Canal Salut):

 Tot el personal sanitari i administratiu de centres sanitaris amb començament agut de símptomes
d’infecció respiratòria aguda (tos, febre i/o falta d’aire), independentment de si han viatjat o no a
zones de transmissió comunitària (criteri epidemiològic), han de quedar-se a casa aïllats i trucar a
la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya corresponent, tal com indica el protocol
Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2, els
feiners de dilluns a divendres, de 8 a 15 h, i, fora d'aquest horari, al SUVEC: 627 480 828.

Recomanacions específiques per als serveis de reducció de danys
 Per tal d’evitar la concentració de persones usuàries, es recomana que tanqueu els espais de calor
i cafè, o que reduïu el flux de persones a l’espai si es pot garantir que hi hagi un distanciament
d'1,5 a 2 metres entre persones.
 Recomanem continuar amb el treball de carrer dels equips comunitaris.
 S'han de reduir o suspendre les reunions que no siguin estrictament necessàries. De fet, seria
recomanable dividir-vos en equips independents amb el mínim de contacte possible, així, ens
assegurem que una part de l’equip pot continuar treballant si un company es posa malalt o és
contacte estret d’algun cas positiu.

