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RECOMANACIONS ADRE~ADES PER ALS 
TERAPEUTES OCUPACIONALS OUE 

TREBALLEN EN RESIDaNCIES DE GENT GRAN 

Som conscients que durant aquestes setmanes, la situaci6 a les residencies es molt 
complicada i complexa. No obstant, des del Crup d'Especialitzaci6 per a la Cent 
Cran del CoHegi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC), us volem 
recomanar una serie d'actuacions i possibles activitats a fer per continuar atenenent 
a la persona dins de la seva totalitat i mantenir la seva salut emocional, ffsica 
i cognitiva tot i la situaci6 d'excepcionalitat. 

En qualsevol de les activitats proposades s'ha de seguir el protocol oficial d'actuaci6 
davant del Covid19 per evitar els riscos de contagi. 
En les seguents recomanacions comptem que sempre s'ha de respectar la distancia 
de seguretat. Les activitats principalment hon de ser individuals, pero si es possible 
fer grups, aquests hon de ser redu'its. 
Tots els materials que es facin servir sempre hon de ser netejats amb desinfectant 
abans i despres del seu us. 

A11toret1 Crup d'Especialitzaci6 de Cent Cran 2019-2020 
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Com acompanyar a la PERSONA? 

· Escoltar, atendre i entendre com esta vivint el resident aquesta situaci6. 
Acompanyar-lo en el proces i donor suport, conjuntament amb la resta de l'equip 
interdisciplinar. Donar informaci6 de canals oficials o contrastats i transmetre 
tranquiHitat, seguretat i serenor. Evitar la sobreinformaci6. 

· Fer educaci6 sanitaria als residents per prevenir possibles contagis. Adaptor les 
activitats de la vida diaria a les condicions actuals respectant els seus habits. 

· Continuer vetllant pels gustos, preferencies i activitats significatives de la perso
na, tot i que es poden veure afectats per la situaci6 d'excepcionalitat. Toti aixl, 
valorar l'adaptaci6 d'aquestes. 

· Mantenir els habits saludables: procurer fer activitat fisica de manera individual o 
en petits grups si es possible, caminar per la seva habitaci6 i, si no hi ha rise, per passa
dissos o espais comuns, tenir cura de la continu"itat en els canvis posturals, fer activitats 
d'estimulaci6 cognitive, cantor i ballar, escoltar musi , ol des de les finestres, 
els balcons i/o terrassa, etc. 
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Que fem amb la OCUPACl6T 
·Adaptor les activitats de la vida diaria a les capacitats del resident i tambe a la 
situaci6 actual. 

· Proposer al resident que continu"i realitzant les tasques que tenia comen~ades 
previament al confinement i estimular que el resident continu"i participant en les 
ocupacions del seu interes. 

· Facilitar material i activitats significatives pels residents que estiguin a"illats: 
preparer material per poder fer activitats i desinfectar tot el material abans i despres 
del seu us. Exemples: lecto-escriptura, mots encreuats, pintura, ganxet, lecture de 
llibres i/o revistes, activitats sensorials, escoltar musica, converser i xerrar una estona, ... 

· Promoure jocs de taula preferentment en parelles (cartes, domino, parxfs, escacs, ... ), 
sempre que sigui possible. 

· Proposer que el resident escrigui la seva historic de vida i facilitar-li ajuda si cal. 

· En els espais comuns en petits grups oferir material de lecture, posar peHfcules o la 
programaci6 de la televisi6 del seu interes, posar musica, etc. 

· Tenir cura d'aquelles plantes d'interior o exterior que estiguin a l'abast. 

· Facilitar la comunicaci6 amb els familiars i a · 
altres sistemes de comunicaci6. 

· Respecter i continuer vetllant per a 
mitjan~ant la televisi6, videos d'internet 

· Preguntar aquells residents que sortien 
porcionar-li si Ii cal. 
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Com adaptem l'ENTORNT 
· En els espais comuns separar les butaques i les cadires entre sf. Ventilar els espais 
varies vegades al dia. 

· Organitzar els llocs de taula al menjador respectant una distancia entre residents. 

· Acomodar l'habitaci6 del resident per tal que tingui alto que necessiti (estris perso
nals, aigua, tauleta plegable, butaca/sill6 reclinable, el timbre a l'abast i aquell 
material que pugui fer servir per fer una activitat individual com pot ser ganxet, radio, 
televisi6, escriptura, lecture, ... ). 

· Evitar objectes innecessaris en mig dels passadissos per minimitzar els riscos de 
contagis per contacte (com cadires de rodes aparcades, grues, ... ) 

· Mantenir l'espai endre~at i amb dispositius accessibles per a la higiene de mans. 

· Procurer que coda resident tingui disponibles el producte de suport de mobilitat 
que sigui necessari i evitar compartir amb altres. 

· Crear un canal de videos privets a troves de les xarxes socials i/o envier videos 
als familiars amb previ consentiment del resident i familia. 
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Com ens CUIDIM per poder CUIDART 
· Dins de la feina, crear un espai amb els companys per comentar la situaci6 actual, 
les angoixes que es puguin tenir com a equip i com a professionals, trobar solucions, 
fer propostes conjuntes de com portar el confinament i en general, fer-se suport 
emocional. 

· Fora de la feina trobar espais per poder desconnectar i gaudir del que ens agrada. 

INFORMACl6 D'INTERES 
· lnformaci6 per a residencies i centres de dia. Departament de Treball d'Afers Socials i Fammes. 

· Sociedad Espanola de Cuidados Paliativos (SECPAL) y la Asociaci6n Espanola 
de Enfermerfa de Cuidados Paliativos (AECPAL): Recomendaciones sobre cuidar y acompanar 
personas en situaci6n de ultimOS dfas y 0 SU familiay/O cuidadores. 

· Sociedad Espanola de Geriatrfa y Gerontologfa (SEEG): Documentaci6n de interes sobre 
COVID-19. 

·Dignificar l'atenci6 ales persones grans fragils i el final de vida en l'entorn residencial durant la 
pandemia de COVID-19. Consell de CoHegis de Metges de Catalunya. 

· Recomendaciones eticas y elf nicas para la tom a de decisiones en el entorno residencial en contexto 
de la crisis del COVID-19. 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/atenciosocial/
http://www.secpal.com//Documentos/Blog/DOCUMENTO%20SOBRE%20ACOMPAN%CC%83AMIENTO%20_COVID%2019.pdf
https://www.segg.es/actualidad-segg/covid-19
https://www.comb.cat/Upload/Documents/8765.PDF
https://www.segg.es/media/descargas/recomendaciones-residencias-covid-19.pdf

