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Fitxa tècnica
Capacitat de les residències
80

Tipus d’enquesta: online

56

Període: 27/11/2020 – 03/12/2020
34

Respostes: 181 residències
Serveis de residències d’ACRA: 445

11

Respostes residències sobre total: 40,7%
20 o menys

21-50

51-100

Número de places

+100

Resultats - Visites
Puntueu el grau d'acord o desacord:
"Les famílies, de forma escalonada, podrien venir a fer un
àpat de Nadal al centre"
72,4%

11,6%
6,1%

1 - Totalment en
desacord

2

3

3,3%
4

6,6%

5 - Totalment d'acord

Resultats - Visites
Expliqueu-nos idees innovadores o bones pràctiques que heu previst en
relació a les visites durant les festes de Nadal o com creieu que haurien
de ser (opcional)
84 respostes
16%

2%

33%

Ús de videotrucades i altres interaccions
telemàtiques
Augment de visites o duració d'aquestes

12%

Mantenir el règim i condicions de visites
actuals
Habilitar espais exteriors (exemple: carpes,
calefaccions, interacció per la finestra,…)
13%

Sense visites
24%

Altres

Resultats - Sortides
Puntueu el grau d'acord o desacord:
"Es podrien permetre les sortides a dinar per
Nadal sempre que a la tornada es faci un
aïllament de 10 dies, o menys dies si abans es fa
un test d’antígens o PCR i dona negatiu."

Creieu que s'han d'autoritzar les sortides de curta
durada durant les festes de Nadal?
5%

30,9%

31%
26,0%

12,7%

14,4%

16,0%

64%

1 - Totalment
en desacord

2

3

4

5 - Totalment
d'acord

Sí

No

Ns/Nc

Resultats - Sortides
Expliqueu-nos quines mesures plantejaríeu per fer viables les sortides de curta durada
dels usuaris. (opcional)
Al tornar: PCR o test d'antígen més aïllament de 1014 díes

16%

35%
8%

Poc o gens partidaris de sortides curtes

PCR o test d'antígens però sense aïllament
16%

Test serològics, aplicar mesures menys restrictives
per aquells que hagin passat ja la malaltia i tinguin
immunitat.
25%

Altres

Resultats – Ajornem el Nadal
Puntueu el grau d'acord o desacord:
"Es podria proposar una campanya per celebrar el Nadal al febrer, quan la majoria de
persones grans ja podran estar vacunades. Aquesta fórmula ajudaria a promoure la
vacunació entre residents i treballadors."
45,3%

26,5%

7,2%

1 - Totalment en desacord

2

9,9%

11,0%

3

4

5 - Totalment d'acord

Resultats – Observacions
23%

Serà un Nadal diferent, però toca celebrarlo ara
Escepticisme amb la vacuna

10%

57%

Falta de directrius clares per part del
govern/departament
Altres

10%

Conclusions
-

La celebració de les festes de Nadal desperta una gran inquietud a les residències. Ho
demostra que el 40.7% dels socis han volgut donar la seva opinió al respecte.

-

El 64% de les residències no autoritzaria sortides de curta durada.

-

El 84% de les residències no estaria d’acord en fer àpats amb les famílies dins del centre.

-

Per les visites, les opcions majoritàries són incrementar les interaccions telemàtiques (33%)
o un esforç per part dels treballadors per augmentar la freqüència de visites, mantenint les
mesures de seguretat (24%).

-

En cas de realitzar aquestes sortides, el 35% demana una prova PCR a la tornada i complir
un aïllament de 10-14 dies.

-

Aproximadament el 50% de les residències no concep un ajornament del Nadal.

-

El 10% de les observacions (pregunta no obligatòria) esmenten un cert escepticisme amb
les vacunes.
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