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IMPACTE DE LA PANDEMIA



Impacte de la pandèmia

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6/



Impacte de la pandèmia a Espanya (17/5/20)

https://cnecovid.isciii.es/covid19/





Font:	https://cnecovid.isciii.es/covid19/#niveles-de-gravedad



Font:	https://cnecovid.isciii.es/covid19/#grupos-de-poblaci%C3%B3n



Font:	https://www.aspb.cat/docs/COVID19aldiaBCN/

Evolució de la incidència acumulada de COVID-19 a Barcelona



Distribució de COVID-19 per grups d'edat a Catalunya

Informe	tècnic	num.	9	COVID-19







QUE ÉS LA COVID-19, SÍMPTOMES I TRANSMISSIÓ



Qué és la COVID-19?



Algoritme	de	detecció	precoç	i	seguiment	de	la	COVID-19	a	l'atenció	primària. https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/4811



Consideracions generals en casos de COVID-19 en 
centres residencials

§ Que fem davant d'un cas?
§ Actuació sempre sota sospita
§ Aïllament immediat de la persona que 

presenti símptomes suggestius (o cas 
confirmat).

§ Restar a l'habitació: ventilada i amb 
bany propi.

§ Restringir les sortides a zones 
comunes

§ Mantenir porta sempre tancada
§ Utensilis de neteja sempre exclusius.

§ Valoració sanitària:
§ Orientació diagnòstica i proves (PCR)
§ Identificació i aïllament dels contactes



Símptomes d'alerta

ü Qui	ha	de	participar	en	la	detecció	de	símptomes	d'alerta?

.	Tot	el	personal	del	centre.

ü Què	fer	si	es	detecta	alguna	persona	amb	símptomes	d'alerta?

.	Personal	no	assistencial:	avisar	a	una	persona	referent.

.	Personal	auxiliar: seguir	les	recomanacions.	Document:	Signes	i	símptomes	d'alarma	COVID-19	en	

persones	grans	a	residències.	https://bit.ly/2Wr2uvR

.	Personal	referent: seguir	el	Procediment	d'actuació	davant	una	persona	amb	infecció	per	COVID-19-

Residències. https://bit.ly/3djDk80







Com es transmet?

- Contacte directe amb les secrecions respiratòries d’una 
persona malalta (tos o l’esternut) o portadora del virus al 
entrar en contacte amb el nas, ulls o boca de la persona 
sana.

- Contacte indirecte: superficies, objectes contaminats,...

- Inhalació de microgotes respiratòries

Font: https//doi.org/10.1002/cncy.22280 



Què es pot fer per evitar el contagi?

§ Evitar el contacte estret amb persona amb símptomes d’infecció 
respiratòria. Mantenir una distància mínima de dos metres.

§ Realitzar higiene freqüent de mans (rentat amb aigua i sabó o solucions 
a base d’alcohol), especialment després del contacte directe amb 
persones malaltes o el seu entorn

§ Higiene respiratòria: en cas de tos o esternuts, cobrir-se la boca i nas 
amb la part interna del colze o amb mocadors d’un sol ús que després es 
llençaran a les escombraries, i rentar-se les mans de seguida.

§ Evitar compartir menjar o estris (coberts, gots, tovallons, mocadors…) i 
altres objectes sense netejar-los degudament.

§ Després de manipular objectes, sobretot a llocs públics, cal abstenir-se 
de tocar-se la boca, el nas i els ulls sense haver-se rentat abans les 
mans.

§ Cal protegir els grups més vulnerables: les persones amb malalties 
cròniques i les d’edat avançada.

Així es frena la transmissió del COVID-19 i ajuda a disminuir la seva 
morbimortalitat sobretot entre els més vulnerables (residències, ...)



MESURES DE PROTECCIÓ PERSONAL



Equips de protecció individual (EPI)

ü Mascareta FFP2

ü Guants d’un sol ús

ü Ulleres antiesquitxades

ü Bata impermeable

ü Davantal impermeable 
per a procediments d'alt
risc

ü Rentat de mans

ü Mascareta quirúrgica

ü Guants d’un sol ús

ü Rentat de mans

Maniobres SENSE RISC 
d’esquitxada

Maniobres AMB RISC d’esquitxada
ü Higiene dels residents
ü Aspiració de secrecions
ü Qualsevol contacte amb fluids (sang, 

excrements, orina, vòmits, saliva)
ü Neteja de superfícies



Equips de protecció individual (EPI)

D'acord al Reial Decret 773/1997, l'equip ha d'estar certificat en base al Reglament
(UE) 2016/425 relatiu als equips de protecció individual i cal que porti la marca CE
de conformitat

Quan productes com poden ser guants o mascaretes, estan destinats a un ús mèdic
per tal d'evitar una malaltia, cal que vagin etiquetats com a productes sanitaris PS.

Quan un producte té doble funció, cal que porti la marca de les dues legislacions ( 
CE i PS) com és el cas dels guants o les mascartes d'ús dual

Codi B: Protecció biològica EFB: Eficàcia de filtració biològica

PB: Protecció parcial ("Partial body"). Ex: Davantals

NR/R: No reutilitzable/Reutilitzable. Cal seguir les les recomanacions del fabricant
sobre neteja i desinfecció/esterilització així com nº de vegades que es pot reutilitzar
Ex: mascaretes



https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Limpieza_y_Desinfeccion

_mascarillas_higienicas_reutilizables_pdf.pdf)



https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Limpieza_y_Desinfeccion

_mascarillas_higienicas_reutilizables_pdf.pdf)



https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Limpieza_y_Desinfeccion

_mascarillas_higienicas_reutilizables_pdf.pdf)



Equips de protecció individual (EPI)

ü Rentat de mans previ

ü Part blanca en contacte amb la boca, vora dura ajustar al 
nas

ü Agafar per les gomes i passar-les per les darrere les orelles

ü Estirar la part inferior per sota de la barbeta

ü Comprovar que cobreix nas i boca, sense espais

ü No tocar la mascareta mentre s’empra, i en cas de que fos 
necessari, neteja de mans.

ü Per retirar-la, agafar-la des de darrere sense tocar el 
frontal

ü Llençar-la al contenidor tancat

ü Posteriorment, neteja de mans

ü Reemplaçar per una de nova quan estigui humida

MASCARETES	QUIRÚRGIQUES
VIDEO:	https://bit.ly/3b9DYmW

Qui l’ha de fer servir?

ü Tot el personal en 
contacte amb persones 
COVID+ o amb 
símptomes per 
maniobres sense risc 
d’esquitxades

ü Persones residents amb 
COVID+ o amb 
símptomes

COM POSAR I TREURE QUI L’HA DE FER SERVIR?



• És la mesura principal

• Treure anells, rellotges, etc.

• Fregar tota la superfície de la mà de forma vigorosa i mecànica

• Abans i després del contacte amb residents i equips o superfícies 
que puguin estar contaminats

• Abans de posar EPI i després de retirar-lo

• Canviar guants entre residents

• Parts sense rentar à focus de contaminació

Higiene de mans



Higiene de mans. Rentat de mans amb sabó 40-60 segons
VIDEO: https//bit.ly/mans_rentat
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Mullar	amb	aigua	i	
aplicar	sabó

Friccionar	un	
palmell	amb	l’altre

Friccionar	el	palmell	
d’una	ma	amb	el	dors	
de	l’altre	i	viceversa

Friccionar	un	palmell	
amb	l’altre	amb	els	
dits	entrellaçats

Friccionar	el	dors	dels	
dits	contra	el	palmell	
oposat	amb	els	dits	
travats

Friccionar	per	rotació	els	dits	
de	la	mà	esquerra	tancada	al	
voltant	del	dit	del	polze	dret	i	
viceversa

Friccionar	per	rotació	les	
puntes	dels	dits	juntes	contra
el	palmell	de	la	mà	contrària	i	
viceversa

Esbandir	bé	les	mans

Eixugar	amb	tovalloleta	de	
paper

Emprar	mateix	paper	per	
tancar	aixeta
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Higiene	de	mans.	Rentat	de	mans	amb	alcohol				20-30	segons
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Friccionar	un	
palmell	amb	l’altre

Friccionar	el	palmell	
d’una	ma	amb	el	dors	
de	l’altre	i	viceversa

Friccionar	un	palmell	
amb	l’altre	amb	els	
dits	entrellaçats

Friccionar	el	dors	dels	
dits	contra	el	palmell	
oposat	amb	els	dits	
travats

Friccionar	per	rotació	els	dits	
de	la	mà	esquerra	tancada	al	
voltant	del	dit	del	polze	dret	i	
viceversa

Friccionar	per	rotació	les	
puntes	dels	dits	juntes	contra	
el	palmell	de	la	mà	contrària	i	
viceversa





Com posar l' EPI tipus granota

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/153539/WHO_HIS_SDS_2015.4_spa.pdf?sequence=1



Com retirar l' EPI tipus granota

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/153539/WHO_HIS_SDS_2015.4_spa.pdf?sequence=1



Com retirar l' EPI tipus mono

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/153539/WHO_HIS_SDS_2015.4_spa.pdf?sequence=1



Retirada de guants

https://www.globus.co.uk/how-to-safely-remove-disposable-gloves



Equips de protecció individual (EPI)
https://bit.ly/EPI-posar https://bit.ly/EPI-treure

POSAR EPI

Guants

Bata

Mascareta

Ulleres

Rentat de 
mans
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TREURE EPI

Guants

Mascareta
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Bata

Rentat de 
mans

6 Rentat de 
mans



Estratègies alternatives en situació de crisi











Enllaços d'interès sobre EPIs

https://www.insst.es/documents/94886/599872/D%C3%ADptico+Gua
ntes+de+uso+dual+-+A%C3%B1o+2019.pdf/793005c3-db56-4330-
8a83-c3be8c80e2a2

https://www.who.int/csr/resources/publications/PPE_EN_A1sl.pdf

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertas
Actual/nCov-
China/documentos/Procedimiento_servicios_prevencion_riesgos_labo
rales_COVID-19.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=rEl2YWQoSBM

https://www.youtube.com/watch?v=ero0EOutJJo



AÏLLAMENT I SECTORITZACIÓ

Trencar la cadena de transmissió de la COVID-19



Objectius i procediment de la sectorització

El	text	i	les	imatges	d’aquest	capítol	de	Sectorització	estan	basats	en	el	document	Procediments	per	a	la	sectorització	del	
Departament	de	Salut.	https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/4886

1.	Identificar possibles casos de	COVID-19:
•el	llistat complet de	residents	:	residents
confirmatsCOVID-19	positiu,	residents	amb clínica
compatible	(tos,febre,dispnea,	sensaciód’ofec),	
residents	sense	clínica compatible, residents	més
vulnerables (demències avançades,	persones en	situació
de	final	de	vida)
•el	llistat complet del	personal	del	centre i els fulls
d’identificació dels torns de	treball

2.	Analitzar la	situació sanitària de	la	
infraestructura de	la	residència: basant-

nos en	els plànols tècnics de	la	
infraestructura del	centre

3. Establir mesures correctores en	l’ús de	la	
infraestructura i els fluxos de	treball
•Sectoritzar la	infraestructura del	centre en	dues	zones	
clares de	treball:	Zona	Covid (neta)	/ Zona	NO	Covid
(bruta)
•Conèixer els procediments habituals de	treball.	
Sectorització Funcional

4 Guiar en	els punts	crítics (com	són el	
vestit i desvestit del	personal	assistencial,	

etc.).



Aïllament i sectorització dels centres

Què és la sectorització?
Aplicació d'aquelles mesures de delimitació i reubicació de les persones
residents que permeten prevenir la transmissibilitat de la COVID-19 als
centres.

Com es fa la sectorització?
Cal definir dues zones clares i diferenciades on es reubicaran les 
següents persones residents:
1. Zona COVID-19 (zona bruta):

• Persones residents confirmades COVID-19 positiva.
• Persones residents amb símptomes de COVID-19: tos, febre a 

partir de 37,2ºC, sensació d’ofec, diarrea, vòmits, pèrdua de 
l’olfacte i del gust.

2. Zona no COVID-19 (zona neta): Persones residents sense 
símptomes de COVID-19.

El	text	i	les	imatges	d’aquest	capítol	de	Sectorització	estan	basats	en	el	document	Procediments	per	a	la	sectorització	del	
Departament	de	Salut.	https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/4886



SECTORITZACIÓ

La delimitació de zones pot fer-se segons com sigui el centre

En	diferents	edificis En	diferents	plantes En	diferents	ales	d’un	
mateix	edifici

Es recomana tenir un espai per les persones residents més vulnerables com les que
estan afectats de demències avançades i persones en situació de final de vida.
Aquestes persones es reubicaran en zona bruta o zona neta segons siguin COVID-19

Si és possible s’han de reservar ascensors, passadissos, àrees comunes i 
habitacions COVID-19 positiva o negativa completament diferenciades.



SECTORITZACIÓ

Què són les zones de transició?
Són les zones de transició o de pas entre la zona bruta i la zona neta que 
la utilitzaran fonamentalment les persones treballadores del centre.

Aquesta zona ha de ser prou àmplia per a poder-se posar i treure
l’equipament de protecció individual (EPI) i per poder deixar-hi el següent
material:

1. Material d’EPI net (bates, guants, mascaretes, ulleres i/o pantalles) per 
poder-se vestir abans de creuar a la zona bruta.

2. Material de neteja (aigua, lleixiu, fluids hidroalcohòlics, etc.) per al 
desvestit d’EPI al sortir de la zona bruta.

3. Cubells amb aigua i lleixiu per al material contaminat que hagi de 
tornar a la zona neta.

4. Bosses o cubells de brossa segurs per als EPI bruts i/o material 
contaminat no reutilitzable.

5. Safates planes que permetin la desinfecció del calçat de les persones
treballadores que surten desvestides de l’EPI brut.



SECTORITZACIÓ

Com usar la zona de transició?
1. Cal posar-se l’EPI net a la zona neta abans d’entrar a treballar a la 

zona bruta.
2. Cal treure’s l’EPI brut a la zona bruta abans de creuar a la zona neta,

utilitzant gel hidroalcohòlic per a les mans a la zona de transició i
cubells d’aigua amb lleixiu per desinfectar el calçat abans de sortir a 
la zona neta.

3. No s’hauria de transferir material d’ús de la zona bruta a la zona 
neta, i si s’ha de fer, aquest material s’ha de rentar en cubells amb
aigua i lleixiu abans de sortir.

4. La sortida de residus ha d’estar diferenciada. Els residus de la zona 
neta poden seguir el circuit habitual de brossa. En canvi, els residus
de la zona bruta han de seguir un circuit que no passi per la zona 
neta o si no es possible, s’haurà de dipositar en una segona bossa
per poder passar a la zona neta.



SECTORITZACIÓ

Que son les zones critiques?

Son aquelles zones en les que hi ha la cuina, les rutes de distribució dels
àpats, els circuits de bugaderia, els circuits de la brossa, les zones 
comunes, la farmàcia i la infermeria del propi centre.

Cal diferenciales de les zones de transició.

És recomanable controlar molt bé les zones crítiques del centre, de 
manera que no es comuniquin zones netes i zones brutes, i si s’han de 
comunicar, cal establir una zona de transició entre elles.



SECTORITZACIÓ

Com diferenciar les zones?

Les zones han d’estar clarament senyalitzades per facilitar les tasques del personal 

assistencial, prevenir els possibles errors humans i maximitzar el control en les zones

de transició.

Cal posar marques visuals utilitzant els colors verd i vermell per permetre o prohibir

l’entrada de les zones i per separar les zones.



SECTORITZACIÓ



SECTORITZACIÓ



https://conforcat.gencat.cat/ca/consorci/informacio-sobre-la-covid-19/ciutadans/formacio-sobre-la-covid-
19/videos-tutorials-i-material-de-suport-/



Categorització espais residència i ubicació segons grup de risc
(14 de maig de 2020)

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/recomanacions-aillament-centres-
residencials.pdf



Zona verda amb residents amb COVID-19 negatiu

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/recomanacions-aillament-centres-residencials



Planta groga amb residents amb COVID-19 pendent
de confirmari ingressos de nous residents

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/recomanacions-aillament-centres-residencials



Planta amb residents amb COVID-19 (+)

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/recomanacions-aillament-centres-residencials



DESINFECCIÓ, NETEJA I GESTIÓ DE RESIDUS



NETEJA I DESINFECCIÓ
Idees clau

Intensificar els procediments de neteja i desinfecció habituals

Incidir en elements i zones de més contacte amb les mans.

Si persones amb sospita o presència de SARS-CoV-2, cal reforçar la desinfecció
en aquests elements i zones.

Pautes generals

1. Els desinfectants destrueixen o inactiven els microorganismes, però per tal
que siguin efectius, sempre netejar abans la brutícia i la matèria
orgànica.

2. Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius habituals.

3. Cal que els elements i utensilis usats per a fer aquestes actuacions (baietes, 
fregones) es netegin i desinfectin periòdicament.

4. Cal assegurar una bona ventilació de totes les dependències.Font:	Neteja i desinfecció en	residències geriàtriques.
Departament de	Salut. https://bit.ly/desinfeccio-residencies



NETEJA I DESINFECCIÓ

Zones on intensificar la neteja i desinfecció? Les de major contacte amb mans

Ø Habitacions: tauletes de nit, llits, cunyes, mobles del dormitori, poms de les 
portes, telèfons, comandaments a distància.

Ø Lavabos: superfícies del bany, l’inodor, aixetes, etc.

Ø Espais comuns: Posar èmfasi en els poms, taules, butaques, sofàs, telèfons, 
comandaments, interruptors i material que hi pugui haver a disposició dels
usuaris.

Ø Menjador col·lectiu: plats, coberts, gots, safates, gerres, etc. netejar-los amb
rentaplats (60ºC minim). Posar èmfasi en les taules i cadires i, en 
especial, respatller i altres zones per on s’agafen les cadires. 

Ø En general: portes d’accés i sortida, interruptors i timbres, manetes i poms de 
portes, finestres, armaris, botons dels ascensors interiors i muntacàrregues, 
baranes i passamans, taulells, mostradors, taules, etc.

Ø Especial consideració per a les zones d’accés i sortida dels sectors 
d’aïllament: portes, escales i ascensors, entre d’altres.



NETEJA I DESINFECCIÓ

Com actuar en zones amb persones amb COVID-19?

1. Netejar i desinfectar, mínim dues vegades al dia, les superfícies que es 
toquen amb més freqüència i les superfícies del bany i l’inodor.

2. Habitacions: Ventilar minim 10 minuts, 3 cops al dia. Ventilació
adequada directa al carrer.

3. Bany per a ús exclusiu o, en el seu defecte, desinfectar després de cada
ús. Es recomana tancar la tapa abans de la descàrrega de l’aigua.

Dividir els equips de neteja en zones netes i brutes de COVID-19, sino
començar per la zona neta i acabar per les contaminades.

Disposar de material de neteja exclusiu per a zones netes i contaminades.

Realitzar la neteja de zones contaminades amb equip EPI complert



NETEJA I DESINFECCIÓ

Quins tractaments utilitzar? Hi ha diversos productes desinfectants:

1. Utilitzar lleixiu per a desinfectar en una dilució 1:50. D’un lleixiu al 5% 
correspon a 1 tap per ½ litre d’aigua. S’ha de preparar diàriament i
s’ha de deixar actuar durant uns minuts.

2. El vapor d’aigua a temperatura elevada pot ser útil i eficaç per 
algunes superfícies i articles com les tapisseries i els matalassos.

3. Els productes, tècniques i actuacions concretes a realitzar les ha de 
determinar la persona responsable, que pot ser del propi
establiment o d’una empresa o entitat externa.

Productes virucides autoritzats a Espanya: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alerta
sActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf



NETEJA I DESINFECCIÓ DE LA ROBA

Roba de llit, tovalloles, etc. de les persones malaltes

Ø Es col·loca en una bossa fins que es renti.

Ø Cal evitar sacsejar la roba abans de rentar-la.

Ø Es neteja amb detergents habituals a 60-90oC.

Ø Cal deixar que s’eixugui completament.

Ø Les tovalloles s’han de canviar periòdicament sempre que estiguin 
humides.

Roba de treball de les persones treballadores

No s'ha de portar a casa, es recomana rentar-la en el mateix centre que 
renta la resta de la roba.



NETEJA I DESINFECCIÓ DE LA VAIXELLA I 
UTILLATGE

Vaixella reutilitzable

Ø Coberts, plats, gots i altres estris es renten al 
rentaplats. Si no és possible es renten amb 
aigua calenta i sabó.

Utillatge: termòmetres, pulsioxímetres, 
fonendoscopis, membranes, monitors, etc

• L’ús de material i elements de suport en zones 
de COVID +, és d’ús exclusiu per aquestes 
zones.

• Es recomana l’ús de tovalloletes de 
desinfecció durant 60 segons (derivats 
d’amonis quaternaris). En cas de no disposar-
ne, se’n realitzarà el rentat amb aigua i sabó o 
amb gasa impregnada en alcohol de 70º
durant 2- 10 minuts i es deixarà assecar bé.



NETEJA I DESINFECCIÓ DE CONCENTRADORS D'O2

Quins són els procediments de neteja i desinfecció? Idees Clau

1. Netejar filtres dos cops a la setmana amb detergent habitual i esbandir-los 
amb aigua i assecar. El filtre es pot reutilitzar pel mateix usuari.

2. Canviar si presenta deteriorament visible utilitzant filtres de recanvi.

3. Sempre s’ha de canviar el filtre si es canvia d’usuar.

4. Netejar l'exterior seguint les instruccions del fabricant, desconnectant-lo del 
corrent. Us de detergents habituals com altres aparells del centre.

5. Ulleres nasals: reutilitzar només pel mateix usuari, netejant-les amb una 
solució d’hipoclorit de sodi al 5% amb aigua a raó de 1:100 a 1.10.

6. Humidificadors: omplir tots els dies amb aigua neta. Quan es canvia
d’usuari, deixar remullar l’humidificador en una solució diluïda de lleixiu 15 
minuts.

Organización	Mundial	de	la	Salud.	(2016).
Especificaciones técnicas de	los	concentradores de	oxígeno.	https://bit.ly/2VsSBfw



Gestió de residus de COVID-19

Material d'un sol us utilitzat (mocadors, mascareta, guants,…) altres
residus:
1. Possar en doble bossa de plàstic. Tancat amb cinta aïllant o brida
2. Primera bossa ha d'estar a l'habitació a cubell amb tapa i pedal.
3. No separar residus. Possar tot junt.
4. Dipositar la doble bossa a contenidor de residus urbans.
5. S'encarregarà l'empresa habitual de gestió de residus: ajuntament o 

empreses autoritzades (gestió residus urbans o sanitaris).
6. Fer higiene de mans sempre després del contacte amb el residu.

Material tallant i punxant
1. Dipositar en contenidors específics.
2. Residu sanitari grup III.
3. El personal encarregat de la retirada ha de traslladar el contenidor

específic per a la retirada per un gestor autoritzat.



Gestió de residus de COVID-19

Residus COVID-19 Material tallant i 
punxant

Doble bossa resistent de 
plàstic de tipus domèstic 
tancada amb cinta aïllant o 
brida

Contenidor de gran volum e 
residus urbans (contenidor 
gris) o caixes de cartró

El personal encarregat 
trasllada els contenidors 
especials a un punt específic 
per la seva retirada per part 
d’un gestor autoritzat



Mesures de 
prevenció i 
control del 
COVID-19.

#COVID19aldiaBCN

Sessió de formació de formadors per als responsables higienic sanitaris de 
residències de gent gran.
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www.aspb.cat
@salutpublicabcn


