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Responsables de residències de
Lleida reben formació en prevenció de
Covid-19
Se'ls simulen situacions de risc i també posen en comú els casos amb què
s'han trobat durant la pandèmia

Un moment de la formació de prevenció covid-19 per a responsables de residències, a Bellpuig | ACN

Una seixantena de responsables higènic-sanitaris de diferents residències de les regions
sanitàries Lleida i Alt Pirineu i Aran rebran formació fins dimarts que ve sobre mesures de prevenció
contra la Covid-19 en aquests centres.
A les sessions es simulen situacions del seu dia a dia amb els residents, algunes de risc, per tal
de posar a prova les decisions que s'han de prendre. La delegada de Salut en coordinació de
residències, Anna Maria Fité, ha assegurat que han aprofitat que ara els centres estan "en un
moment tranquil" per fer aquesta formació, necessària perquè la transmissió del virus encara és
activa i cal seguir reforçant mesures.
Així mateix, els participants troben un espai per compartir experiències viscudes els darrers
mesos. Fité ha explicat que la formació pràctica es fa per millorar el maneig respecte a la
sectorització, els circuïts i el reforç de les mesures de prevenció a les residències. En aquest sentit,
ha assegurat que aquest curs no arriba tard malgrat els múltiples brots de Covid-19 que hi ha
hagut a les residències.
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Fité ha remarcat que les tècnics han anat "in situ" a fer visites als centres i ara que és
un"moment tranquil" s'aprofita per fer aquesta formació i millorar, sobretot en el manegi de control
d'infeccions. Així mateix, ha recordat que la transmissió del virus encara és activa i sempre és una
bona oportunitat reforçar coneixements.
Les sessions es fan amb grups reduïts d'entre 5 i 6 persones per tal que puguin ser el màxim de
pràctiques. Es plantegen escenaris de risc de com ha d'actuar el responsable higènico-sanitari
dels centres, que majoritàriament són infermeres. Hi ha les habitacions vermelles i les grogues, que
és on es troben els possibles casos de coronavirus. Llavors es planteja als participants com han
de fer els diferents "circuïts" de forma correcta per evitar la propagació del virus.
Circuïts com el trasllat de la vaixella amb el menjar o la bugaderia. "És un entrenament", ha
destacat Fité, que també ha posat en valor que a la part final es faci un "briefing" per compartir,
analitzar situacions i sentiments, ja que és important ajudar a trobar aquest espai perquè en
alguns casos "s'han sentit sols" durant la pandèmia.
El curs va començar dilluns passat i s'allargarà fins dimarts passat. Tot i que s'ha fet alguna formació
similar a les Terres de l'Ebre, de moment, aquesta és l'única que s'ha fet a Catalunya.
"Amb el pas del temps hem pogut anar gestionant la situació"
En Francesc Castillo és treballador de la residència Sant Bartomeu de Bellpuig i ha definit la
situació que han viscut durant la pandèmia com a "difícil" perquè ningú se l'esperava però que amb
el pas del temps s'ha pogut gestionar juntament amb l'equip professional del centre.
A la residència on treballa van poder anar "trampejant" la pandèmia fins al setembre passat,
quan van tenir un brot important. Va ser aleshores quan es van posar en marxa "molts
mecanismes". Castillo remarca que la formació que reben ara és molt important, i que els servirà
no només per la Covid-19.
Així mateix, ha assegurat que des del principi de la pandèmia han tingut "connexió directa" amb els
Departaments implicats del Govern i que la comunicació ha sigut fluïda, sobretot quan els va
afectar el brot, ja que estaven presents al centre.
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