Centro Mater Misericordiae
Todos los usuarios de la Residencia dan negativo en
los tests de Covid-19
El Centro de Coordinación de Covid-19 (CCC) ha comunicado hoy domingo que todos los
residentes de Mater han dado negativo en los tests de Coronavirus realizados en los
últimos días. Es una gran noticia, y queremos dar las gracias a todos los trabajadores por
el esfuerzo que están realizando para lograr este resultado.
No han sido semanas fáciles. Sin ir más lejos, la semana pasada solicitamos al CCC que
se repitieran las pruebas a los residentes positivos asintomáticos, que, como sabéis,
llevaban ya más de 15 días aislados. El domingo 12 se les realizó la prueba y, al día
siguiente, se hizo también al resto de residentes. El jueves 16 de abril nos dieron los
resultados: todos los residentes que habían dado positivo ahora eran negativo, pero
teníamos 2 nuevos positivos.
Esta noticia nos generó desconcierto y preocupación pero no nos quedó otra opción que
poner en marcha el protocolo de actuación y proceder a reforzar las medidas de
aislamiento. También solicitamos repetir la prueba a todos los residentes y a todos los
profesionales que habían tenido contacto con los nuevos 2 positivos. Los resultados de
esta prueba los hemos conocido hoy: todos los residentes han dado negativo en
Covid-19, y también muchos de los profesionales, a falta de algunos tests cuya respuesta
todavía no se nos ha comunicado.
Es una muy buena noticia pero no podemos bajar la guardia. Las medidas de
reorganización y aislamiento en la Residencia se mantendrán con el objetivo de minimizar
el riesgo de contagio.
Queremos agradecer el esfuerzo de los trabajadores, en especial en estos días de
confusión respecto a los resultados de las pruebas. Nuestro deber es aplicar los
protocolos según los resultados que nos comunican en el CCC lo más rápido posible:
trasladar a la zona de aislamiento, proceder a la trazabilidad de contacto, etc. y eso nos
ha llevado a cambiar decisiones de forma repentina en función de los resultados que nos
comunica el CCC. Gracias por vuestra paciencia.
Aprovechamos también para mandar un fuerte abrazo a todos aquellos profesionales que
se están recuperando en sus casas.
#UnitsFemMater #UnidesFemMater

Palma, a 19 de abril de 2020
Equipo Directivo
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Centro Mater Misericordiae
Tots els usuaris de la Residència donen negatiu en els
tests de Covid-19
El Centre de Coordinació de Covid-19 (CCC) ha comunicat avui diumenge que tots els
residents de Mater han donat negatiu en els tests de Coronavirus realitzats en els últims
dies. És una gran notícia, i volem donar les gràcies a tots els treballadors per l'esforç que
estan realitzant per a aconseguir aquest resultat.
No han estat setmanes fàcils. Sense anar més lluny, la setmana passada vam sol·licitar al
CCC que es repetissin les proves als residents positius asimptomàtics, que, com sabeu,
duien ja més de 15 dies aïllats. El diumenge 12 se'ls va realitzar la prova i, l'endemà, es
va fer també a la resta de residents. El dijous 16 d'abril ens van donar els resultats: tots
els residents que havien donat positiu ara eren negatiu, però teníem 2 nous positius.
Aquesta notícia ens va generar desconcert i preocupació però no ens va quedar una altra
opció que posar en marxa el protocol d'actuació i reforçar les mesures d'aïllament. També
vam sol·licitar repetir la prova a tots els residents i a tots els professionals que havien
tingut contacte amb els nous 2 positius. Els resultats d'aquesta prova els hem conegut
avui: tots els residents han donat negatiu en Covid-19, i també molts dels professionals,
mancant alguns tests la resposta dels quals encara no se'ns ha comunicat.
És una molt bona notícia però no podem baixar la guàrdia. Les mesures de reorganització
i aïllament en la Residència es mantindran amb l'objectiu de minimitzar el risc de contagi.
Volem agrair l'esforç dels treballadors, especialment en aquests dies de confusió respecte
als resultats de les proves. El nostre deure és aplicar els protocols segons els resultats
que ens comuniquen en el CCC el més ràpid possible: traslladar a la zona d'aïllament,
procedir a la traçabilitat de contactes… I això ens duu a canviar decisions repentinament
en funció dels resultats que ens comuniquen des del CCC. Gràcies per la vostra
paciència.
Aprofitam també per enviar una forta abraçada a tots aquells professionals que s'estan
recuperant a casa.
#UnitsFemMater #UnidesFemMater
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