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  Nota de premsa  

 
        

Salut i Treball, Afers Socials i  Famílies fan un seguiment 
intens a la Residència Sant Roc de Canet de Mar 
 
La pràctica totalitat de les persones residents han donat positiu en 
COVID 19, però només 21 presenten símptomes 
 
 
Els departaments de Salut i Treball, Afers Socials i Famílies estan fent un intens 
seguiment de les residències, entre les quals la Sant Roc de Canet de Mar, on han 
donat positiu en Covid 19 la majoria de les persones que hi viuen. Amb tot, de 
moment només han presentat símptomes 21 dels residents. Fins ara, la resta de 
residents estan asimptomàtics. 
 
El seguiment a les residències s’està fent des de finals de març de manera 
proactiva per part del Comitè Operatiu, format per CatSalut, Salut Pública, Treball, 
Afers Socials i  Famílies, Institut Català de la Salut i Corporació de Salut Maresme i 
la Selva. Des de que es va iniciar l’estat d’alarma l’Equip d’Atenció Primària ha fet 
contactes periòdics amb el centre residencial. A partir de de la detecció del primer 
cas, el dia 15 d’abril, es van intensificar les actuacions a la residència, de tal manera 
que a l’endemà mateix es va fer una reunió in situ en la qual hi van participar Salut 
Pública, Metges sense Fronteres i professionals assistencials de l’Equip d’Atenció 
Primària de Canet.  
 
Aquell dia es varen fer recomanacions sobre circuits nets i bruts, es va revisar la 
bugaderia, neteja, cuina, uniformitat, residus i els equips de protecció individual 
(EPI).  També es va decidir confinar a tots els residents a la seva habitació per 
minimitzar el risc de transmissió del virus ja que les característiques del centre –
amb molts espais comuns- propicia la transmissió de la malaltia. Aquest dia es van 
començar a fer la recollida de mostres per PCR la determinació del coronavirus a 
tots els residents a mode de cribratge, així es determina si els residents són 
portadors del virus. Paral·lelament es va intensificar la vigilància activa sobre els 
professionals de la residència. 
 
Durant la setmana passada van desenvolupar símptomes 20 pacients més. Quatre 
equips assistencials de l’Equip d’Atenció Primària de Canet, formats per un metge i 
una infermera cada un, s’estan encarregant del seguiment de l’estat de salut dels 
residents així com de les valoracions de les possibles derivacions en altres centres 
assistencials. Aquests equips de professionals també s’han anat posant en contacte 
amb les famílies dels residents, a mesura que els han anat visitant, per tal 
d’informar-los de la situació clínica del seu familiar.   
 
Dimecres es van derivar a l’Hospital Sant Jaume de Calella quatre pacients que 
requerien de ventilació mecànica no invasiva i l’endemà, juntament amb el SEM, es 
van fer les derivacions dels 18 pacients al centres sociosanitari La República de 
l’Institut d’Assistència Sanitària. Dijous i divendres es van fer noves reunions del 
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Comitè Operatiu per fer el seguiment  de l’estat de les persones residents i de les 
actuacions a seguir.  Divendres va arribar a la Residència Sant Roc més equips de 
protecció individual (EPI) pels treballadors de la residència i ahir hi va tornar a anar 
un equip de Metges Sense Fronteres juntament amb el director de l’EAP Canet per 
reforçar les recomanacions  que es van fer en la primera visita, garantir l’ús correcte 
d’aquests EPI i els circuits de net i brut. 
 
Ahir es van notificar els resultats de les últimes 120 PCR fetes. Aquestes havien de 
permetre sectoritzar els pacients en funció de positius i negatius, però arran del gran 
volum de casos positius detectats, es va decidir fer una gestió de la residència com 
si fos una residència Covid en la seva totalitat.  
 
Actualment al centre residencial hi ha 117 casos positius, dels 147 que han donat 
positiu a la prova de Covid 19. Sis més han resultats negatius, 5 han estat inclosos 
a l’estudi de l’investigador Oriol Mitjà i 5 dels testos estan pendents de resultats i 
falten realitzar la PCR a dos residents més. Dels casos positius, 9, els més greus, 
s’han anat derivant a l’Hospital Sant Jaume de Calella en diferents moments i divuit 
dels afectats van ser traslladats dijous passat al centre sociosanitari de l’Institut 
d’Assistència Sanitària, al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt. Des de l’inici de la 
pandèmia, cinc pacients positius en Covid19 han estat èxitus.  
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