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Mesures preventives per a persones treballadores que 
presten serveis d’atenció domiciliària  
Aquest document recull diverses mesures preventives per a les persones treballadores que 
presten serveis d’atenció domiciliària amb la finalitat de minimitzar el risc d’exposició i 
transmissió del coronavirus SARS-CoV-2.  

Atenció especial en el cas de persones d’edat avançada 

• La persona treballadora que faci atenció domiciliària ha de saber que les persones 
d’edat avançada són especialment vulnerables i que els símptomes com la febre, la 
tos o el mal de coll poden constituir una clínica compatible amb la malaltia per 
coronavirus o COVID-19; per tant, en aquest cas cal que es posi en contacte amb el 
061 i que segueixi les indicacions del professional sanitari. A més, ha d’extremar la 
vigilància si apareixen símptomes d’infecció respiratòria aguda, com ara dificultat per 
respirar, i trucar novament als serveis de salut per seguir les indicacions mèdiques. 

Mesures per la persona treballadora a domicili davant la sospita 
d’un cas 

Abans d’accedir al domicili 

• Deixeu les sabates de carrer a l’entrada. Porteu-ne unes altres per utilitzar mentre 
sou al domicili o feu servir polaines o altres mitjans per tapar les sabates. 

• Guardeu els objectes personals, la bossa, la cartera, etc. en una bossa i deixeu-ho a 
l’entrada. 

• Renteu-vos les mans abans d’iniciar l’atenció domiciliària. 

Abans d’accedir a l’habitació 

• Es recomana entrar a l’habitació de la persona aïllada com menys vegades millor i 
quan sigui imprescindible. Cal planificar-se per estar-hi el mínim temps possible. 

• En entrar a l’habitació, tant la persona aïllada com la persona cuidadora han de 
portar mascareta. Si hi ha contacte amb la persona afectada o amb els seus fluids, 
cal que porteu, a part de la mascareta, ulleres de seguretat o pantalla facial, guants 
(preferiblement de nitril o de làtex i sense pols) i una bata resistent als fluids. 

• La protecció respiratòria de la persona treballadora ha de ser un equip de protecció 
personal FFP2 o FFP3 (millor sense vàlvula). 

• La mascareta i els guants han de ser d’un sol ús. 
• Deu minuts abans d’entrar a l’habitació de la persona aïllada, aviseu-la perquè la 

ventili. 
• Renteu-vos les mans amb sabó o amb solució hidroalcohòlica sovint. 
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• Utilitzeu tovalloles de paper d’un sol ús després de rentar-vos les mans. 
• Cal mantenir una bona ventilació de les àrees compartides de la llar i airejar-les un 

mínim de deu minuts, tres cops al dia. 

Neteja 

• La persona que s’encarregui de la neteja ha de protegir-se amb guants, mascareta i 
bata. 

• Cal rentar-se les mans amb aigua i sabó abans de posar-se els guants per fer la 
neteja. En acabar, cal treure’s els guants abans d’iniciar una altra tasca i cal rentar-
se les mans amb aigua abundant i sabó. 

• La roba de llit, les tovalloles, etc. de les persones malaltes s’han de rentar amb el 
sabó o detergent habitual a 60-90 °C i deixar que s’assequin completament. Aquesta 
roba s’ha de col·locar dins una bossa amb tancament hermètic fins al moment de 
rentar-la i cal rentar-la a part. No sacsegeu la roba abans de rentar-la. 

• Els coberts, els gots, els plats i altres estris reutilitzables s’han de rentar amb aigua 
calenta i sabó o, preferiblement, al rentaplats. 

• Les superfícies que es toquen sovint (tauletes de nit, mobles de dormitori, etc.), les 
superfícies del bany i el vàter han de netejar-se i desinfectar-se diàriament amb un 
desinfectant domèstic que contingui lleixiu diluït (1 part de lleixiu domèstic al 5% en 
50 parts d’aigua) i que s’hagi preparat el mateix dia que es vulgui utilitzar. 

• Durant la neteja del vàter, cal estirar la cadena amb la tapa abaixada per no generar 
microgotes i evitar-ne la dispersió. Es recomana utilitzar ulleres o pantalla facial. 

Gestió dels residus 

• Els residus del pacient, incloent-hi el material d’un sol ús que empra la persona 
malalta (guants, mocadors, mascaretes...), s’han de llençar en una bossa de plàstic 
(bossa 1) dins un cubell d’escombraries situat a l’habitació, preferiblement amb tapa i 
pedal d’obertura, sense fer cap separació per al reciclatge. 

• La bossa de plàstic (bossa 1) s’ha de tancar adequadament i cal introduir-la en una 
segona bossa d’escombraries (bossa 2), al costat de la sortida de l’habitació, on, a 
més, cal dipositar-hi els guants i la mascareta que ha utilitzat el cuidador o la 
cuidadora. S’ha de tancar adequadament abans de sortir de l’habitació. 

• La bossa 2, amb els residus anteriors, s’ha de dipositar a la bossa d’escombraries 
(bossa 3), situada fora de l’habitació amb la resta dels residus domèstics. La bossa 
també s’ha de tancar adequadament. 

• Després cal fer una higiene de mans completa, amb aigua i sabó, de com a mínim 
40-60 segons. 

• La bossa 3 s’ha de llençar exclusivament al contenidor de rebuig (o en qualsevol 
altre sistema de recollida establert en l’entitat local). Està prohibit dipositar-la als 
contenidors de recollida selectiva de residus (fracció orgànica, envasos, paper, vidre 
o tèxtil) o abandonar-la en l’entorn. 
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Característiques que hauria de tenir l’habitació 

• Cal que el pacient s’instal·li en una habitació individual que permeti tenir sempre la 
porta tancada. 

• L’habitació ha de disposar de ventilació directa de l’exterior i s’ha d’airejar un mínim 
de deu minuts, tres cops al dia. Cal evitar corrents d’aire forçats que provinguin de 
calor o refrigeració. 

• Cal assignar un lavabo a la persona aïllada perquè en faci un ús exclusiu. Si no és 
possible, cal desinfectar-lo amb lleixiu domèstic després de cada ús. Cal estirar la 
cadena amb la tapa abaixada per no generar microgotes i evitar-ne la dispersió.. 

• Si és imprescindible que el pacient utilitzi les zones comunes del domicili, ha de fer 
servir una mascareta quirúrgica i dur a terme una bona higiene de mans abans de 
sortir de l’habitació (o d’anar directament al lavabo d’ús compartit per fer-ho) i abans 
d’entrar a la seva habitació. 

Elements que cal tenir a l’habitació 

• Mascaretes, sabó i solució hidroalcohòlica  
• La mascareta quirúrgica del pacient pot ser de tipus I o II  
• Cubell d’escombraries amb tapa i pedal d’obertura amb una bossa de plàstic per als 

residus  
• Mocadors d’un sol ús  
• Fàrmacs prescrits pel professional sanitari  
• Telèfon per estar localitzable 
• Tovalloles de paper d’un sol ús  
• Estris de neteja personal d’ús individual 

Altres consideracions relacionades amb el pacient 

• La roba personal, la roba de llit, les tovalloles, etc. han de ser d’ús exclusiu del 
pacient i cal canviar-les sovint. 

• Si al domicili hi ha més convivents, cal mantenir una distància mínima de 2 metres. 
• La persona malalta ha de seguir sempre les mesures d’higiene respiratòria: tapar-se 

la boca i el nas en tossir o esternudar amb el colze flexionat o amb mocadors d’un 
sol ús, que s’han de llençar al cubell de les escombraries dipositat a l’habitació 
després del seu ús. 

• El pacient ha de rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó. També pot utilitzar 
solucions hidroalcohòliques. 

• La persona malalta no ha de rebre visites durant el període d’aïllament. 
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