
 
 
 
 

 
 
Salut/       
Oficina de Residències BCN 

 

  14/08/2020 
    
 

COMITÉ DE REBROT COVID-19 RESIDÈNCIA MOLÍ-VIA FAVÈNCIA 
 
 

Objectiu  
Estar preparats i Donar respost immediata front una possible onada epidèmica de Rebrot.  
Procediment:  
 

a) Aquest Comitè es constituirà d’ofici en el cas de conèixer l’aparició d’un cas simptomàtic suggestiu o d’un 
cas positiu confirmat bé de resident bé de treballador. 

b) La funció del Comitè és la gestió de l’episodi i de les seves conseqüències a l’interior de la Residència 
d’acord amb la normativa i els protocols vigents. 

c) El cas simptomàtic suggestiu o positiu confirmat, de dilluns a divendres, es notificarà de manera urgent a :  
 

 Servei d’Epidemiologia de l’ASPB, 932384545, mdo@aspb.cat lliurant-li l’Enquesta 
epidemiològica  

 EAP CHAFARINES  
 Comitè clínic social de l’Oficina de Residències BCN   
 En cap de setmana o festiu, es notificarà al  SUVEC, 627480828, suvec.salut@gencat.cat 

 
d) L’Agència de Salut pública serà l’organisme que donarà la confirmació o la refutació de la situació, 

comunicant-ho  a l’EAP implicat, a dosbcn@catsalut.cat (direccions d’AIS) i a 
oficinaresidenciesbcnciutat@catsalut.cat (Oficina de Residències BCN). 
 

e) El Comitè disposa durant tot d’un sistema explícit de : 
 Cobertura de vacances i descansos, baixes...(Bossa pròpies i de l’empresa) 
 Guàrdies i localitzacions (nits, festiu i caps de setmana) de la  

o Direcció de l’establiment residencial:  
 MARGARIDA QUINTANA SERRA 
 GUARDIES 24H/365DIES . Excepte període de vacances que estarà localitzable , 

havent de dirigir-se al RHS. 
 Mail de contacte: mquintana@mutuam.com 

 
o Metgessa: 

 DRA JULIANA BASTIDAS OSPINA  
 Mail: juliana.bastidas@mutuam.com 

 
o Responsable higiènic sanitari: 

 RICARD OLLÉ RIBAS 
 Mail: Ricardo.olle@mutuam.com 
 Horari de dilluns a divendres de 08:00h – 18:00h 
 En període de vacances dirigir-se a Direcció del centre 
 Localitzable les 24h en època de vacances de direcció 

 
o Interlocutor del Servei de prevenció de riscos laborals: 

 LAURA CASADEMONT 
 Mail: lcasademont@mutuam.com 
 En període de vacances contactar amb Anna Segarra 
 Mail: anna.segarra@mutuam.com 


