COMUNICAT DE SITUACIÓ A LA RESIDÈNCIA SANTA MARIA DEL TURA EN RELACIÓ A LA
CRISI SANITÀRIA DE LA COVID-19

Olot, 1 d'abril de 2020

Benvolguts/udes,
us informem de la situació actual a la Residència Santa Maria del Tura en relació amb la
pandèmia de la COVID-19 que estem vivint tots.
Actualment, a la Residència hi ha quatre residents amb confirmació de COVID-19 positiva,
un d'ells és la persona que va ser donada d'alta a l'Hospital d'Olot i es troba bé. Des de l'inici
de la pandèmia s'han produït disset defuncions de residents, dos a l'Hospital d'Olot, i quinze
a la Residència, amb símptomes compatibles amb la COVID-19.
Els professionals estan treballant al màxim, amb rigor i amb tots els mitjans que tenen a
l'abast. En els darrers dies hem incorporat deu persones que han reforçat les àrees
assistencial i de neteja i continuem cercant més personal en previsió de possibles baixes que
es poguessin produir. A més, aquesta setmana ja comencen a reincorporar-se alguns
professionals que fins ara es trobaven en aïllament al seu domicili.
Estem seguint en tot moment les recomanacions de l’Atenció Primària i Comunitària (APIC),
qui segons normativa porta el lideratge sanitari a les residències. L’autoritat de l’APIC a la
nostra zona l'ostenta el CAP d'Olot. Per recomanació del CAP, i per actuar amb la màxima
precaució i seguretat per als residents, ja fa uns dies que tenim cura de tots els residents
com si fossin possibles casos de contagi.
La setmana passada vàrem rebre equips de protecció individual (EPIs), procedents de la
Clínica Salus Infirmorum que l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona té a Banyoles.
Afortunadament, disposem de material de protecció suficient perquè els professionals
treballin de forma segura, i les instal·lacions es netegen i desinfecten cada dia seguint
rigorosament els protocols i recomanacions enviats per les autoritats sanitàries.
Volem agrair el suport i ajut que ens ha prestat en tot moment el CAP d’Olot des de l’inici
d’aquesta pandèmia. També el suport de l’Ajuntament d’Olot, que s’ha posat a disposició de
qualsevol necessitat que hem tingut, i s’ha coordinat amb eficàcia amb el CAP.
Volem agrair també molt profundament les mostres de solidaritat i agraïment que ens
envien les famílies dels residents. Són gestos de suport que ens donen molt d'ànim i ens
ajuden a treballar amb energia renovada cada dia.
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Finalment, volem reconèixer i agrair de forma especial a tots els i les professionals de la
nostra i de totes les altres residències l'extraordinària tasca que estan duent a terme,
treballant per sobre de les seves forces, sobreposant-se a les seves emocions i donant el
millor d'ells per continuar cuidant els residents en un moment en què tant ho necessiten.
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