
Bizkaiko Egoitza Zentroak
Erabiltzaileen pertzepzioari buruzko inkesta

2020ko abendua
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0. Aurkezpena
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Bizkaiko Foru Aldundiak, Gizarte Ekintza Sailaren bidez, mendekotasuna edo ezintasuna duten pertsonen eskura

jartzen du haien beharrei erantzuna emateko zerbitzu-sarerik egokiena, haien bizi-baldintzak hobetzeko oinarrizko

xedearekin.

Zerbitzu-sare horren barruan sartzen dira egoitza-zentroak, bai titulartasun pribatukoak, bai publikokoak, ohiko

etxebizitza edo etxebizitza iraunkor, eta, hala badagokio, aldi baterako etxebizitza izan daitezen mendetasun-egoeran

dauden eta beren ohiko helbidearen inguruan, beren etxebizitzan edo beren familian beharrizanak era egokian ase

ezin dituzten pertsonentzat

Bizkaiko Foru Aldundiarentzat funtsezkoa da egoitza-eredu oso eta optimoa edukitzea mendetasun-egoeran

dauden pertsonentzat, horien eta beren familien beharrizanak asetzeko. Ondorioz, bere kudeaketaren balorazioa

zuzen-zuzenean ezagutzea beharrezkoa da.

Hori dela eta, Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaiko egoitza-zentroen erabiltzaile direnen familia guztiengana jo

du, azterketa baten bidez, egoitza-eredua, zerbitzuaren eta arretaren kalitatea eta hobetzeko proposamenak baloratu

eta jorratzeko.

Hala, Aldundiak telefono bidezko kontsulta egin die erabiltzaileen familiei, Aldundiaren kudeaketarekin eta

beren senide diren egoiliarrei ematen zaien arretaren kalitatearekin lotutako hainbat alderdi neurtzeko. Era berean,

COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren egoera honetan, pandemiari buruzko gai espezifiko batzuk sartu dira.

Jasotako informazioa aztertu ondoren aurkeztu dira, hain zuzen ere, emaitza nagusi hauek.



1. Helburuak
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HELBURUAK

• Bizkaiko egoitza-zentroen erabiltzaileen erreferentziazko familiek edo pertsonek zerbitzuaren hobekuntzan parte har 

dezaten sustatzea.  

• Jasotako arretaren eta zerbitzuaren kalitatearen ebaluazioa aztertzea. 

• Mendetasun-egoeran dauden pertsonen aldundiaren egoitza-zerbitzuan eta horiei ematen zaien arretan hobetu 

beharreko arloak identifikatzea



2. Metodologia
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Azterlanaren xede den 

populazioa

Mendekotasun egoeran dauden adinekoen erreferentziazko familia edo pertsonak izan dira Bizkaiko egoitzako foru plazaren 

onuradun (Gizarte Ekintza Sailaren zerrendaren arabera).

Unibertso horren irizpideen arabera, hasierako basea garbitu da, eta ezabatu egin dira instituzioko tutorea, erreferentziako 

egoitza-kontaktua edo kontakturik eza zuten erregistroak. Basea garbituta, beraz, unibertsoan honako hauek sartu dira: 

4.439 erregistro.

Eremu geografikoa Bizkaiko Lurralde Historikoa

Informazioa biltzeko 

metodoa

Telefono bidezko elkarrizketa pertsonalak galdera-sorta erdi-egituratuarekin, C.A.T.I. Computer Aided Telephone Inteview

sistemaren bidez aplikatuta.

Laginak hartzeko prozedura Laginketa-prozedura Gizarte Ekintza Sailak egoitza-zentroetan erregistratutako pertsonen zerrenda osora zuzendu gara, 

lagina geruzaka finkatuta, ordezkatzen duten unibertsoaren tamainaren arabera.

Laginaren tamaina Egindako inkesten kopurua hau izan da:  lagina (l) = 2.015

Laginen akatsa Guztira 2.015 elkarrizketa pertsonaletarako, eta biztanleriaren unibertso finitua 4.439koa izanik, akats-marjina honako hau 

da: e=±% 1,6 (konfiantza-maila % 95,5ekoa izanik, 2s m-ren gainean, p=q=0,5 dela), kolektibo honen gainean egin nahi 

diren balioespen guztietarako.

Informazioa jasotzeko 

denboraren antolaketa

Informazioa 2020ko abenduan jaso da.

Hizkuntzak Elkarrizketak euskaraz eta gaztelaniaz egin dira.

Fitxa teknikoa



3. Emaitzak
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Bizkaiko Foru Aldundiko egoitza-plazaren/laguntzaren informazio

eta kudeaketako zerbitzuaren balorazioa

Aldundiaren egoitza-sistemari buruzko informazioaren irisgarritasuna eta 

ulerterraztasuna (batez bestekoa)

0 “Bat ere egokia” eta 10 "Guztiz egokia”

7,43

7,42

7,38

7,41

La información de dónde acudir para pedir
una plaza residencial

La información sobre los pasos a realizar para
solicitar una plaza

La información sobre las condiciones y
características para acceder a una plaza

residencial

INFORMACIÓN

Iturria: Gizarte Ekintza Saila. BFA. 2020

INFORMAZIOA

Egoitza-plaza bat eskuratzeko baldintzei eta 

ezaugarriei buruzko informazioa

Plaza bat eskatzeko jarraitu beharreko pausuen 

inguruko informazioa

Egoitza-plaza bat lortzeko tokiaren inguruko 
informazioa
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Aldundiaren egoitza-sistemari buruzko informazioaren irisgarritasuna eta ulerterraztasuna (batez 

besteko %a)

INFORMAZIOA

Aldundiaren 

egoitza-sistemari 

buruzko 

informazioaren 

irisgarritasuna eta 

ulerterraztasuna

7,41
1,2 0,6 1,2 1,7

3,2

7,1

9,5

19,2

27,0

15,5
13,8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7,9% 35,8% 56,3%

0 “Bat ere egokia” eta 10 "Guztiz egokia” Iturria: Gizarte Ekintza Saila. BFA. 2020

Bizkaiko Foru Aldundiko egoitza-plazaren/laguntzaren informazio

eta kudeaketako zerbitzuaren balorazioa
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Bizkaiko Foru Aldunditik jasotako tratua (batez besteko %a)

TRATUA/ARRETA

Aldunditik 

jasotako tratua 

gauzaturiko 

prozesu osoan 

zehar

7,95
0,9

0,1 0,5 0,8 1,4

4,2

7,0

17,6

28,1

20,1 19,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3,6% 28,8% 67,6%

0 “Bat ere egokia” eta 10 "Guztiz egokia” Iturria: Gizarte Ekintza Saila. BFA. 2020

Bizkaiko Foru Aldundiko egoitza-plazaren/laguntzaren informazio

eta kudeaketako zerbitzuaren balorazioa
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Bizkaiko Foru Aldundiak egoitza-zentroen gainean

egindako ikuskapenaren balorazioa

Aldundiak egoitza-zentroen jardueraren eta egoiliarren zaintzaren gainean egindako 

ikuskapenaren balorazioa (batez besteko %a)

Egoitza-zentroen

IKUSKAPENA

7,13

2,2

0,4
1,7 1,4

2,3

17,5

8,0

15,3

22,8

14,1 14,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7,9% 40,7% 51,4%

0 “Bat ere egokia” eta 10 "Guztiz egokia” Iturria: Gizarte Ekintza Saila. BFA. 2020
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Egoitza-zentroetan ikuskapen gehiago egiten ari direlako pertzepzioa (%)

Sí; 47,6

No; 12,5

Igual; 39,9

Iturria: Gizarte Ekintza Saila. BFA. 2020

Bizkaiko Foru Aldundiak egoitza-zentroen gainean

egindako ikuskapenaren balorazioa

Bardin; 
39,9 Bai; 47,6

Ez; 12,5
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Egoitza-zentroetan ikuskapenak egitearekin lotutako adostasun-maila ( %)

Se deberían 
hacer más; 44,3

Son suficientes; 
19,9

NS/NC; 35,8

Iturria: Gizarte Ekintza Saila. BFA. 2020

Bizkaiko Foru Aldundiak egoitza-zentroen gainean

egindako ikuskapenaren balorazioa

ED/EE; 35,8 Gehiago egin beharko 
lirateke; 44,3

Nahikoa dira; 
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Bizkaiko egoitza-zentroek eskainitako zerbitzuarekiko

asetasun-maila orokorra

Egoitza-zentroek eskainitako zerbitzuarekiko asetasun-maila (batez besteko %a)

Egoitza-zentroen 

batez besteko 

asetasuna

8,06

0,5 0,1 0,4 0,6 1,2

3,8

7,0

14,8

30,3

22,8

18,6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2,6% 25,6% 71,8%

Iturria: Gizarte Ekintza Saila. BFA. 20200 “Bat ere egokia” eta 10 "Guztiz egokia”
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Bizkaiko egoitza-zentroetako 

preskripzio-maila

Egoitza-zentroetako preskripzio-maila (batez besteko %a)

Egoitza-zentroen 

batez besteko 

gomendioa

8,06

1,3
0,1 0,5 0,6

1,5

4,3
5,7

14,0

27,9

21,4
22,7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4,0% 24,0% 72,0%

Iturria: Gizarte Ekintza Saila. BFA. 20200 “Bat ere egokia” eta 10 "Guztiz egokia”
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Egoitza-zentroan sartzeko arrazoiak (%a)

0,5

1,2

1,5

9,1

28,3

59,4

Fallecimiento del/la cuidador/a

Decisión propia

Agotamiento del/la cuidador/a

Empeoramiento repentino

Empeoramiento progresivo

Imposibilidad de cuidarla en casa

Iturria: Gizarte Ekintza Saila. BFA. 2020

Etxean zaintzeko ezintasuna

Okerragotze jarraitua

Bat-bateko okerragotzea

Zaintzailearen nekea

Norberaren erabakia

Zaintzailearen heriotza

Zure senidea dagoen egoitza-zentroarekiko 

harremana eta esperientzia
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Zuren senidea dagoen egoitza-zentroaren tamainaren balorazioa (%a)

85,2

9,8
5,0

Tiene un tamaño adecuado Tiene demasiadas plazas
(personas residentes)

Ns/Nc

%

Iturria: Gizarte Ekintza Saila. BFA. 2020

Zure senidea dagoen egoitza-zentroarekiko 

harremana eta esperientzia

Tamaina egokia du Plaza/egoiliar gehiegi 

ditu

ED/EE



20

Zentroak zure senidearen egoerari buruzko informazioa ematen dizu ala ez (%a)

Sí; 94,6

No; 
5,4

Iturria: Gizarte Ekintza Saila. BFA. 2020

Zure senidea dagoen egoitza-zentroarekiko 

harremana eta esperientzia

Ez; 
5,4

Bai; 94,6
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Zentroak ohartarazi egiten zaitu zure senidearekin arazo edo gorabeherarik badago 

(%a)

0,6

3,7

8,8

86,8

Nunca

Soy yo el/la que llamo

A veces

Siempre

%

Iturria: Gizarte Ekintza Saila. BFA. 2020

Zure senidea dagoen egoitza-zentroarekiko 

harremana eta esperientzia

Beti

Batzuetan

Nik deitu behar izaten dut

Inoiz ez
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Elección y gestión de plazas en centros residenciales Egoitza-zentroaren/plazaren hautaketa, familien edo

erreferentziazko pertsonen eskutik

Egoitza-zentroaren aukeraketa librea izan da (%a)

Sí; 75,1

No; 24,9

Iturria: Gizarte Ekintza Saila. BFA. 2020

Ez; 24,9

Bai; 75,1
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Egoitza-zentroa aukeratzeko orduan, garrantzitsua da paseatzeko edo egoteko

kanpoko espazioak izatea edo ez ( %)

Sí; 95,8

No; 
4,2

Iturria: Gizarte Ekintza Saila. BFA. 2020

Ez; 
4,2

Bai; 95,8

Elección y gestión de plazas en centros residenciales Egoitza-zentroaren/plazaren hautaketa, familien edo

erreferentziazko pertsonen eskutik
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Bizkaiko egoitza-zentroetako zerbitzuaren arretaren

eta kalitatearen balorazioa

Egoiliarrei emandako arreta (batez bestekoa)

6,30

8,37

7,59

7,97

7,92

7,91

7,68

6.El centro cuenta con personal suficiente para
atender a las personas que viven en  él

5.Trato dado por el conjunto de las y los
trabajadores del centro a las residentes

4.Programas de ejercicio físico y mental

realizados en el centro residencial

3.Los seguimientos y controles realizados

periódicamente a las residentes

2.Servicios de movilización y transferencia:
(como se traslada y mueve a la persona

residente)

1.Cuidados de higiene y vestimenta

Atención a las personas usuarias

Iturria: Gizarte Ekintza Saila. BFA. 20200 “Bat ere egokia” eta 10 "Guztiz egokia”

Erabiltzaileentzako arreta

1. Higienerako eta janzteko zaintzak

2. Mobilizazio- eta transferentzia-zerbitzuak (egoiliarra lekualdatu eta 
mugitzeko modua)

3. Egoiliarrei aldian-aldian egiten zaien segimenduak eta kontrolak

4. Egoitza-zentroan egiten diren ariketa fisiko eta mentalerako programak

5. Zentroko langileek egoiliarrekin duten jokaera

6. Zentroak behar adina langile ditu bertan bizi diren pertsonei arreta 
emateko.
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Familiei emandako arreta (batez beste)

7,91

7,88

7,55

7,69

7,76

4. La colaboración en la gestión de trámites
administrativos y legales

3. La información ofrecida a las familias

2. Las actividades compartidas para residentes y

familias

1. Las relaciones y actividades con las familias

Atención a las familias

Iturria: Gizarte Ekintza Saila. BFA. 20200 “Bat ere egokia” eta 10 "Guztiz egokia”

Bizkaiko egoitza-zentroetako zerbitzuaren arretaren

eta kalitatearen balorazioa

Arreta familiei

1. Harremanak eta jarduerak familiekin

2. Egoiliarrentzako eta ahaideentzako jarduerak

3. Familiei ematen zaien informazioa

4. Lankidetza administrazio- eta lege-izapideen kudeaketan.
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Egoiliarraren eskubideak eta etika (batez beste)

7,83

8,17

7,29

8,17

8,29

7,95

5. El grado de participación de las residentes en
el centro

4. El respeto hacia la identidad religiosa y la
ideología política

3. El tiempo ofrecido para visitas

2. El grado de privacidad de las personas

1. El respeto por la intimidad y confidencialidad
de las personas residentes

Ética y derechos de la persona residente

Iturria: Gizarte Ekintza Saila. BFA. 20200 “Bat ere egokia” eta 10 "Guztiz egokia”

Bizkaiko egoitza-zentroetako zerbitzuaren arretaren

eta kalitatearen balorazioa

Etika eta pertsona egoiliarraren eskubideak

1. Egoiliarren intimitate eta konfidentzialtasunarekiko errespetua

2. Pertsonen pribatutasun-gradua

3. Bisitetarako ematen den denbora

4. Erlijio identitatearekiko eta ideologia politikoarekiko errespetua

5. Egoiliarren partaidetza-gradua zentroan
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Instalazioak (batez beste)

7,91

7,96

7,88

7,77

7,78

7,64

7,97

8,06

7,74

7,70

7,84

10.La adaptación del mobiliario

9. La accesibilidad integral del centro

8. La señalización y orientación para las residentes

7. La decoración del centro (zonas comunes, dormitorios, 
comedor, zonas de recreo,…)

6. El equipamiento (en general)

5. Sala de rehabilitación y ejercicios físicos

4. Comedor

3. Dormitorios y aseos

2. Las zonas de ocio: Tv, música, juegos,…

1. Las zonas de visitas

Instalaciones

Iturria: Gizarte Ekintza Saila. BFA. 20200 “Bat ere egokia” eta 10 "Guztiz egokia”

Bizkaiko egoitza-zentroetako zerbitzuaren arretaren

eta kalitatearen balorazioa

Instalazioak

1. Bisiten guneak

2. Aisialdiko guneak; TB, musika, jokoak, etab. 

3. Logelak eta komunak

4. Jantokia

5. Errehabilitaziorako eta ariketa fisikorako gela

6. Ekipamendua (orokorrean)

7. Zentroaren dekorazioa (gune komunak, logelak, jantokia, aisialdi-guneak eta 
abar)

8. Egoiliarrentzako seinalizazioa eta orientabidea 

9. Zentroaren irisgarritasun integrala

10. Altzarien egokitzapena
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Arreta sanitario-psikosoziala (batez beste)

7,53

7,59

7,65

7,50

7,83

7,62

5. El programa de atención individual (PAI)

4. Los planes de apoyo psicológico individual y grupal

3. La planificación de las dietas y los menús

2. Los programas de rehabilitación integral propuesta
por el equipo médico del centro

1. El servicio médico (médicos/ enfermeras/ psicólogos)

del centro residencial

Atención Sanitaria-Psicosocial

Iturria: Gizarte Ekintza Saila. BFA. 20200 “Bat ere egokia” eta 10 "Guztiz egokia”

Bizkaiko egoitza-zentroetako zerbitzuaren arretaren

eta kalitatearen balorazioa

Arreta sanitario-psikosoziala

1. Egoitza-zentroko osasun-zerbitzua (medikuak/erizanak/psikologoak)

2. Zentroko ekipo medikoak proposaturiko errehabilitazio integralerako 
programak

3. Dieten plangintza eta menuak

4. Banakako eta talde mailako laguntza psikologikorako planak

5. Arretarako Banako Plana
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Gizarte-arreta eta gizarte-kulturako zerbitzuak (batez beste)

7,83

7,58

7,64

7,68

3. La atención afectiva, espiritual, social que reciben los
y las residentes

2. Las actividades socio culturales que ofrecen a
residentes

1. Las actividades lúdicas/educativas que se realizan en
el centro

Atención Social y Servicios Socioculturales

Iturria: Gizarte Ekintza Saila. BFA. 20200 “Bat ere egokia” eta 10 "Guztiz egokia”

Bizkaiko egoitza-zentroetako zerbitzuaren arretaren

eta kalitatearen balorazioa

Gizarte arreta eta zerbitzu soziokulturalak

1. Zentroan egiten diren aisialdi- eta hezkuntza-jarduerak

2. Egoiliarrei eskaintzen zaizkien jarduera soziokulturalak

3. Egoiliarrek jasotzen duten arreta afektibo, espiritual eta soziala
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Higienearen eta garbiketaren arreta (batez beste)

7,66

8,35

8,33

8,11

3. El servicio de lavandería

2. El estado de higiene y limpieza de las estancias

(dormitorios/aseos)

1. El estado general de higiene y limpieza del
centro residencial

Servicio de higiene y limpieza

Iturria: Gizarte Ekintza Saila. BFA. 20200 “Bat ere egokia” eta 10 "Guztiz egokia”

Bizkaiko egoitza-zentroetako zerbitzuaren arretaren

eta kalitatearen balorazioa

Higiene eta garbiketa zerbitzuak

1. Egoitza-zentroko higiene eta garbiketaren egoera orokorra

2. Geletako (logelak/komunak) higiene eta garbiketaren egoera

3. Ikuztegi-zerbitzua
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Elikaduraren arreta (batez beste)

7,79

7,75

7,77

2. La adaptación de los menús a las necesidades
especiales de cada usuaria

1. El servicio de hostelería del centro residencial

Servicio de alimentación

Iturria: Gizarte Ekintza Saila. BFA. 20200 “Bat ere egokia” eta 10 "Guztiz egokia”

Bizkaiko egoitza-zentroetako zerbitzuaren arretaren

eta kalitatearen balorazioa

Elikadura-zerbitzua

1. Egoitza-zentroko ostalaritza-zerbitzua

2. Menuen egokitzapena erabiltzaile bakoitzaren beharrizan berezietara
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Segurtasuna eta atezaintza (batez beste)

8,24

8,28

8,16

8,23

3. La seguridad en el centro

2. La atención y recepción en la entrada del centro

1. El sistema de gestión de entradas y salidas del
centro

Servicio de conserjería

Iturria: Gizarte Ekintza Saila. BFA. 20200 “Bat ere egokia” eta 10 "Guztiz egokia”

Bizkaiko egoitza-zentroetako zerbitzuaren arretaren

eta kalitatearen balorazioa

Atezaintza-zerbitzua

1. Zentroaren sarrerak eta irteerak kudeatzeko sistema

2. Zentroko sarrerako arreta eta harrera

3. Zentroko segurtasuna
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Bizkaiko egoitza-zentroetako kudeaketa eta funtzionamendua 

Bizkaiko egoitza-zentroen kudeaketaren eta funtzionamenduaren arloan planteatutako 

hobekuntzak (%a) (erantzun espontaneoa)

hobetzeko planteamendua

Iturria: Gizarte Ekintza Saila. BFA. 2020

Egoitza-zentroetan lanean ari diren pertsonak

Egoiliarren bisitak/irteerak

Pozik daude zentroko arretarekin edota Aldundiaren kudeaketarekin 

Arretaren kalitatearen gainikuspena/kontrola

Zentroek egoiliarrei ematen dizkieten arreta eta zerbitzua

Aldaketa egoitzen kudeaketan/ereduan

COVID-19aren osasun-krisiaren kudeaketa egoitza-zentroetan

Bizkaiko Foru Aldundiarekin egin beharreko izapideen kudeaketa

Familientzako informazioa/komunikazioa

Egoitza-zentroetako instalazioak/ekipamenduak

Beste batzuk



Eranskina: Gai espezifikoak

pandemia egoeran
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Bizkaiko egoitza-zentroetan Bizkaiko Foru Aldundiaren kudeaketaren balorazioa

COVID-19aren  osasun-krisiari dagokionez (batez bestekoa /%)

Osasun-krisiaren

kudeaketa

zentroetan

7,18

1,5
0,3 0,7

1,6
3,2

11,2 11,6

21,1

24,7

13,0

11,1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7,3% 43,9% 48,8%

Eranskina: Galdera espezifikoak pandemia egoeran

Iturria: Gizarte Ekintza Saila. BFA. 20200 “Bat ere egokia” eta 10 "Guztiz egokia”
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Familien ardura nagusiak COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren egoera honetan

(%) (erantzun espontaneoa)

1,3

0,3

0,8

1,1

1,5

1,8

4,5

5,3

6,6

8,8

10,0

10,0

13,8

34,3

No sabe

La vacunación del COVID-19

Otros

Que haya falta de comunicación e información sobre la situación en el centro
y su familiar

Que se muera sin poder estar con su familiar

Que se tomen y cumplan las medidas adecuadas para prevenir los contagios
en el centro y cuidar a las personas residentes de forma óptima

No poder salir a la calle/ a pasear/a casa

Que están sintiendo las personas residentes (soledad, tristeza, miedo, 
incertidumbre,…)

Que las personas residentes estén bien atendidas, haya un buen trato y
cuidado

No le preocupa nada en concreto (está bien atendida, ya ha pasado COVID-
19, se toman las medidas en el centro)

El aislamiento en que se encuentran las personas residentes

El deterioro físico y cognitivo (emocional y mental) de las personas residentes

No poder realizar visitas (falta de contacto personla/afectivo con las familias)

Contagiarse del COVID-19 (o volverse a contagiar)

Iturria: Gizarte Ekintza Saila. BFA. 2020

Eranskina: Galdera espezifikoak pandemia egoeran

COVIDaz kutsatzea (edo berriro kutsatzea).

Bisitarik egin ezin izatea (familiekin harreman pertsonal/afektiborik ez izatea).

Egoiliarren narriadura fisikoa eta kognitiboa (emozionala eta mentala).

Egoiliarren isolamendua.

Ez du  kezka zehatzik (ondo zainduta dago, COVID-19 pasatu du, zentroan 
neurriak hartzen dira).

Zentroko pertsonak ondo zainduta egotea, tratu eta zaintza ona izatea.

Egoiliarrak zer sentitzen ari diren (bakardadea, tristura, beldurra, 
ziurgabetasuna, zalantzak,…).

Ezin kalera/etxera irten edo paseatu.

Zentroko kutsadurak prebenitzeko eta egoiliarrak ahalik eta ondoen zaintzeko 
egokitutako neurriak hartzea eta betetzea.

Bere senideekin egon ezin gabe hiltzea.

Zentroko egoerari eta bere senideari buruzko komunikaziorik eta informaziorik 
ez izatea.

Beste batzuk.

COVID-19aren aurkako txartaketa.

Ez daki.
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Bizkaiko Foru Aldundiak COVID-19aren krisiari aurre egiteko eta neurri horiek

betetzen direla bermatzeko hartu dituen neurrien ezagutza-maila (% bai, badaki)

29,9

30,1

32,0

41,7

47,0

48,0

50,3

64,6

71,8

74,7

78,5

82,7

Apoyo para cubri r las bajas de personal en los centros para garantizar
el  cuidado de las personas

Alojamiento del personal sociosanitario de los centros en hoteles

Realización de pruebas PCR visitas

Equipos de respuesta rápida para prevenir y vigilar la detección precoz
de posibles nuevos brotes en los centros

Formación al personal de los centros en prevención y actuación
respecto a la COVID-19

Plan Especial de Inspecciones en los centros residenciales para
garantizar el cumplimiento de las medidas impuestas por las…

Subvención directa a los centros para comprar tabletas electrónicas
para facil itar la comunicación entre residentes y familias

Puesta en marcha de centros para las personas residentes con positivo
en COVID-19 (Bi rjinetxe/Unbe)

Provisión de Equipos de Protección Individual (EPIS) a las personas
trabajadoras y  residentes

Abrir canales de comunicación directa con las familias

Limpieza y desinfección especial de los centros (espacios
comunes/habitaciones)

Realización de pruebas PCR de COVID-19 a las personas trabajadoras de
los centros residenciales

% (sí conoce)

Iturria: Gizarte Ekintza Saila. BFA. 2020

Eranskina: Galdera espezifikoak pandemia egoeran

Egoitzetako langileei COVID-19aren PCR probak egitea.

Zentroen garbiketa eta desinfekzio berezia (espazio komunak/gelak).

Zuzeneko komunikazio-kanalak irekitzea familiekin.

Norbera Babesteko Ekipoak (NBE) ematea langileei eta egoiliarrei.

COVID-19an positibo eman duten egoiliarrentzako zentroak martxan jartzea 
(Birjinetxe/Unbe).

Zentroei zuzeneko dirulaguntza ematea tableta elektronikoak erosteko, 
egoiliarren eta familien arteko komunikazioa errazteko.

Ikuskapenen Plan Berezia egoitza-zentroetan, ezarritako neurriak betetzen 
direla bermatzeko.

Zentroetako langileei prestakuntza ematea COVID-19ari buruzko prebentzioari 
eta jardunari buruz.

Erantzun azkarreko ekipoak, zentroetan ager daitezkeen agerraldi berriak 
prebenitzeko eta detekzio goiztiarra zaintzeko.

Bisitei PCR probak egitea.

Zentroetako langile soziosanitarioak hoteletan ostatu hartzea.

Zentroetan langileen bajak estaltzeko laguntza, pertsonen zaintza bermatzeko




