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DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS
DIRECTORA GRAL. DE L’AUTONOMIA PERSONAL I LA DISCAPACITAT
SRA. MONTSERRAT VILELLA I CUADRADA
Els directors/res de residències demanen que es decretin serveis mínims davant l'emergència i el risc de
col·lapse assistencial del sector residencial en aquesta onada d´Omicrón

L'onada de Ómicron en aquesta setena ocasió, en plena gripalización social amb enfonsament
total i abandó de l'ús de mesures de protecció, está multiplicant els contagis de persones de manera
exponencial.
És cert que la immensa majoria d'ells és amb clíniques molt suaus i que moltíssima gent els
comporta realitzant les seves activitats normals… amb el que se segueix “gripalizando i contagiant en
bucle indefinit” fins que es contagiï tot el contagiable.
Mentrestant que a nivell social es gripaliza en bucle es demana que els nostres equips, davant
un TAR positiu, marxin a casa de 5 a 7 dies encara que siguin asimptomàtics o amb símptomes molt
lleus i que no vinguin a treballar.
És impossible que en aquest escenari de multiplicació exponencial de contagis, els
treballadors/res de residència visquin en una bombolla d'immunitat, amb el que de cop ens han
impactat els Covid positiu en els centres i ens estem trobant en les residències sense equips humà
per a donar l'atenció habitual necessària.
D'altra banda, constatem l'extrema dificultat en la contractació de personal perquè, primer no hi
ha, i segon ningú deixa la percepció de desocupació per a treballar una setmana perquè després
reenganxar-se novament a la prestació li costa dos mesos de procediment fins a la nova concessió.
Tampoc s'han arbitrat mai mesures àgils i/o urgents quant a facilitar equips de reforç a les
residències en situacions d'emergència assistencial.
Davant la qual cosa exposem:
1.- Que com en qualsevol sector, la gripalización també sigui tinguda en compte en el nostre
i els treballadors sense símptomes o símptomes molt lleus puguin treballar atenent les
zones vermelles de les residències en què els residents, passat el seu cinquè dia, conviuen
en espais comuns. Aquesta circumstància es preveu en el Procediment d'actuació en
residències per a les reincorporacions de treballadors després del dia 7 encara que
siguin TAR positius. Demanem que s´avancin al día 1.
2.- Que quan un centre es trobi en situació d'un absentisme del 20% pugui decretar “serveis
mínims assistencials” a fi de poder garantir l'assistència a les AVD prioritàries, globals e
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3.- Que aquests serveis mínims assistencials passin per diferents actuacions:
a) poder fer canvis de torn o establir la polivalència com a instrument de suport de funcions i
ajudes mútues de l'equip.
b) Ajornar vacances.
c) Limitar els dies de lliure disposició, excepte excepcionalitats imprescindibles.
d) Reduir visites en la mesura del possible, excepte casos excepcionals justificats.
4.- De la mateixa forma que els hospitals tanquen plantes, o els CAP fins i tot donen baixes
automàtiques, canvien horaris o acumulen contingents, nosaltres que estem en la mateixa
situació d'asfíxia demanem:
a) Que ens manin personal de reforç. En anteriors onades Salut va habilitar a estudiants en
pràctiques o professionals jubilats. Drets Socials mai ha fet res d'això i li demanem que faci
una cosa similar amb el seu banc de trabajador@s.
b) Davant l'absència de reforços, que es traslladin provisionalment residents a
centres buffer en el número equivalent la capacitat assistencial en relació al diferencial entre
ràtio assistencial real accidental del centre i el nombre de residents amb possibilitat de ser
atesos.
5.- Que de la llista de funcions propias d´atenció a les AVD, que se'ns indiqui quals són les
prioritàries i quals les secundàries per a poder prendre decisions homogènies per totes les
direccions dels centres. Davant l'absència que se'ns faciliti la prioritat del llistat, les
direccions quedaran habilitades per a actuar en funció dels criteris de l'equip
multidisciplinari del centre.
6.- Que igual que el Conseller de Salut va fer una crida pública al fet que la gent s'abstingui
d'anar als CAP i no passa res, que la nostra Conselleria actuï de manera anàloga justificant i
raonant l'actual situació de serveis mínims per risc de col·lapse assistencial a nivell
residencial. No volem ser més els vilans assenyalats, abandonats i estigmatitzats d'aquesta
desgraciada tragèdia. Nosaltres també tenim dignitat i limitis.
7.- Els centres en aquesta situació la comunicaran i justificaran a la Conselleria.
Com sempre reiterem l´oferiment per a orientar des de la realdad i el dia a dia assistencial
en aquelles coses en què es consideri.
Atte.
Andrés Rueda
ASCAD
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