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REFORMA FARMÀCIA I INICI ESTERILITZACIÓ 

Fitxa d'obres 14 

INFORMACIÓ GENERAL DE LES OBRES 

Tasques 

 Reforma general farmàcia. 

 Equipament de farmàcia. 

 Trasllat farmàcia. 

 Inici construcció nova esterilització. 

Afectació general 

 Sorolls en zones properes a obres. Es treballa sota de quiròfan 1 i magatzem 
entre quiròfan 1 i 2. 

Afectació a la mobilitat horitzontal 

 Accés  farmàcia amb trànsit industrials d’obra. 

 Passadís quiròfans amb trànsit industrials d’obra. 

 

 

 

 

 

Edifici Hospital de Palamós 

Zona Planta 0: Antiga Farmàcia i arxiu històries clíniques. 

Data d’inici 14/10/2019     08:00 Data prevista de finalització 07/02/2020 
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PLANIFICACIÓ 

Data Hora Tasques Responsable 
(buit -> contractista) 

14/10/19 - 
24/01/20 

 Obres farmàcia fase 1  

23/01/20  Feines a magatzem farmàcia acabades 
Alliberar espai porta farmàcia provisional 
cap a magatzem. 

Logística 
Farmàcia 

23/01/20  Inici neteja magatzem, laboratori, 
inflamables i vestíbul inflamables. Continuar 
resta fase 1. 

Neteja 

23-24/01/20  Muntar estanteries Logística 
Manteniment 

24/01/20  Arrencar porta farmàcia provisional cap a 
magatzem. Tancament nosocomial seguint 
paret reenvasat. 

Xiu Cargol 

25/01/20  Trasllat magatzem de sèrums provisional 
farmàcia a definitiu. 

Traslladar neveres situades a recepció. 

Farmàcia, 
logística, 
neteja, Xiu 
Cargol, 
manteniment 

    

27-31/01/20  Obres farmàcia fase 2 
Instal·lació cabines parenterals i citostàtics 

Xiu Cargol, 
Telstar 

01/02/20  Neteja obra fase 2 Neteja 

03-07/02/20  Tancament cabines parenterals i citostàtics 
Canvi tancament nosocomial a passadís 
sales blanques 

 

03-05/02/20  Equipament despatxos farmàcia i unidosi 
Vitrina de gasos 

Logística 
Kottermann 

06/02/20  Neteja unidosi Neteja 

07-08/02/20  Trasllat a nova farmàcia. Farmàcia, 
logística, 
manteniment, 
informàtica 

09/02/20 Fita Farmàcia nova funcionant  

10/02/20  Acabar de buidar antic arxiu Logística 
Manteniment 
Xiu Cargol 

24/02-6/03/20  Previsió equipament citostàtics - Eymasa 
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parenterals, laboratori i reenvasadora 

09-20/03/20  Previsió inici producció citostàtics a 
l’hospital 

Farmàcia 

    

10/02/20  Inici obres esterilització. Tancament pas a 
magatzem sèrums farmàcia. 

Xiu Cargol, 
neteja 

12-21/02/20  Excavació fossat ascensors i rases de 
sanejament. Forts sorolls a farmàcia, bloc 
quirúrgic (qui 1 i qui 2) i sales de parts 3 i 4. 
La durada i intensitat de soroll de 
l’excavació dependrà de la fonamentació 
que es trobi. Treballs de 14 a 22. 

 

21/02/20  Obra allibera espai magatzem sèrums 
farmàcia. Treure tancament nosocomial i 
neteja. 

Xiu Cargol, 
neteja 
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PLÀNOLS DE LES ZONES D’INTERVENCIÓ 

DE 14/10/19 FINS 24/01/20 - OBRES FARMÀCIA FASE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE 27/01/20 FINS 31/01/20 - OBRES FARMÀCIA FASE 2 
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DE 03/02/20 FINS 08/02/20 - EQUIPAMENT I TRASLLAT 

 

 

DE 10/02/20 FINS 21/02/20 - OBRES ESTERILITZACIÓ 
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A PARTIR 24/02/2020 - OBRES ESTERILITZACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESURES DE BIOSEGURETAT A APLICAR 

- Tancat de la zona d’actuació per evitar la dispersió de pols. 

- Garantir ventilació zona d’obra amb extracció forçada. 

- Segellat de finestres i portes dins la zona d’actuació. 

- Tancat i segellat del sistema de ventilació a la zona d’obra. 

-  Abans de treure el tancat s’ha d’haver netejat la zona d’actuació. 

- Circuit específic per a operari, materials i runa. 

- Augment de la freqüència de neteges en les àrees adjacents a la zona d’obres. 

- Dur a terme una neteja de final d’obres. 

COMUNICACIONS 

Aquesta fitxa es comunica a la Direcció assistencial, la Comissió d’infecciosos, el 
Servei de prevenció, el Servei de neteja i al Servei de comunicació. La comunicació 
pot ser a tot el grup o a un membre representatiu d’acord a la intervenció. 

 


