El Patronat de la Fundació Sant Hospital de Tremp-Fundació Fiella
comunica que:
La Residència Fundació Fiella quan esclatà el primer contagi el novembre de 2020
havia passat tots els controls del Departament de Salut, obtenint la classificació de
Residència Verda de la Generalitat de Catalunya. El dia 19 de novembre de 2020 es
detectà el primer contagi d’un treballador i aparegueren immediatament molts
contagis entre els residents i els treballadors.
El dia 21 de novembre el Departament de Salut es va fer present i va intervenir a la
Residència, iniciant el seguiment i control del Centre. El dia 26, a la tarda, quan
desgraciadament s’havien sofert 7 defuncions, el Departament de Salut va
comunicar al Patronat de la Fundació Fiella que l’apartava de les tasques de Direcció
de la Residència i les assumia el Departament. A partir d’aquell moment la
Residència Fiella va quedar sota l’exclusiu control del Departament de Salut, i al cap
de dos dies, el 28 de novembre, el Departament confià la direcció de la Residència
Fiella a l’empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut, “Gestió de Serveis
Sanitaris (GSS)”, fins al 5 de gener de 2021, que la confià a Sant Joan de Déu-Terres
de Lleida. No es van aplicar les mesures que es van adoptar en altres Residències en
situacions iguals, com el trasllat de residents.
Les responsabilitats a partir del dia 27 de novembre de 2020 en endavant, no són
de la Responsable higiènic-sanitària o de la Directora tècnica, perquè des del dia 23
i el dia 27 respectivament, ambdues havien causat baixa per resultar positives de
Covid, mentre atenien els residents, i mai no se les va readmetre a les seves anteriors
responsabilitats.
Des del primer brot de Covid19 a Catalunya al març de 2020, fins al 26 de novembre
de 2020, la Fundació Fiella va gestionar la Residència geriàtrica tenint la màxima
cura per tots els residents. En aquests nou mesos es va lluitar per evitar que el
coronavirus entrés a la Residència i només hi va haver un sol cas, als inicis, que es
va poder recuperar de la malaltia. Així mateix es va mantenir un alt grau de contacte
amb totes les famílies que podien visitar els seus ancians.
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