
Quines són les principals lliçons apreses?
Com són avui els circuïts i protocols de seguretat?
Quins són els principals elements de sospita i de risc?
Com desenvolupem les dinàmiques i l’activitat normal?
Com millorem la comunicació entre pacients i familiars? 

La situació actual de Covid-19 a les Residències Geriàtriques ha
canviat molt significativament vers les primeres onades de la
pandèmia, però cal estar atents.

A partir de totes les mesures de prevenció i de seguretat impulsades
en el marc de Covid-19 a les Residències geriàtriques... 

EN EL MARC DE COVID-19
CURS  ONL INE  DE  15H .  IN IC I :  27 .01 .2022  
100% SUBVENC IONAT  PEL  PROGRAMA  M IXT  D ’OR IENTAC IÓ  I  FORMAC IÓ
DEL  CONSORC I  PER  LA  FORMAC IÓ  CONT ÍNUA  DE  CATALUNYA .  

RES IDÈNC IES ,  UN  ENTORN  SEGUR .

CURS D’ATENCIÓ 
A LA GENT GRAN 
A LES RESIDÈNCIES
GERIÀTRIQUES 



CURS DE PLATAFORMES V IRTUALS
Objectiu general

 
Assegurar el desenvolupament d’una atenció i de pràctiques segures en l’entorn de les residències

geriàtriques.
 

Objectius específics

1.Situació actual 
   1.1 Necessitats derivades de la situació actual (iniciativa,
proactivitat, positivisme...) 
   1.2 Condicions de les residències d'avui en el marc de
Covid-19 

2. Seguretat i equips de protecció individual 
   2.1 Equips de Protecció Individual: elements de seguretat
associats, seqüència de col·locació i retirada
   2.2 Criteris a tenir present en la neteja i desinfecció de
material que s’utilitza de pacients amb Covid-19 o sospita 
   2.3 Informació bàsica del protocol per l’entrada i sortida
de la residència 

3. Comunicació i gestió emocional 
   3.1 Qüestions i dilemes pràctics del seu dia a dia 
   3.2 Criteris de comunicació i relació, en especial en
situació de confinament i d’aïllament d’algunes persones
dins les pròpies residències
   3.3 Consells en la gestió de les pròpies emocions

Familiaritzar-se amb alguns dels elements fonamentals en la nostra incorporació professional en
residències en el marc de Covid-19. 
Conèixer les pautes ràpides d’actuació per atendre les necessitats bàsiques de les persones que
viuen en una residència en un entorn de Covid-19. 
Conèixer les mesures de prevenció i de seguretat per a reduir riscos, especialment els específics
per l’activitat professional a desenvolupar.

Temari

DURADA :  15  HORES
CURS  ONL INE  AMB  TUTOR IA
IN IC I :  27 .01 .2022  
CURS  100% SUBVENC IONAT
PLACES  L IM ITADES

Inscriu-te!

PER  A  MÉS  INFORMAC IÓ :  
FORMAC IO .SUBVENC IONADA@UCF .CAT

UCF és una iniciativa conjunta de: 

https://www.ucf.cat/inscripcio/?curs=846&t=0&se=accions&preu=&on=1&f=3
https://www.ucf.cat/inscripcio/?curs=846&t=0&se=accions&preu=&on=1&f=3
https://www.ucf.cat/inscripcio/?curs=846&t=0&se=accions&preu=&on=1&f=3

