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Introducció
Presentem aquest informe a mode de recull de les accions realitzades des de la Fundació
Privada Àuria davant la situació emergent del Coronavirus, COVID-19, a la nostra ciutat i
comarca. Amb el propòsit de compartir
la informació
sobre aquestes accions amb el nostre òrgan de govern, el Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat de Catalunya i les organitzacions representatives del nostre sector --DINCAT i altres-; però tamb
-ne ús ---en versions abreujades o
específiquesaltres entitats o institucions en la cerca de les millors respostes possibles.
ocasionada per la pandèmia del COVID-19, fent un exercici de transparència sobre la nostra
gestió a nivell organitzatiu, a nivell de seguiment de les persones i professionals, a nivell del
seguiment sanitari i higiènic, i de la comunicació constant.
un marc molt dinàmic i complex, a mesura que les situacions extraordinàries viscudes han anat
canviant:. Com ara:
de la Conca, la Resolució INT 2020 de 12 de març, que va acordar la restricció de lliure
circulació de persones i el confinament de la població als seus domicilis en els municipis de
d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena, la resolució de tancament
març i tot allò que pugui esdevenir.
Així mateix es recullen les comunicacions rebudes pels canals oficials: Departament de Treball,
Es tra

n document fruit del treball de professionals de tots els serveis de la
-residències, Servei
la comunicació i
coordinació constant entre els equips de treball dels diferents itineraris, amb un objectiu comú:
donar cobertura a les necessitats de les persones així com de les famílies, atenent a tots aquells
casos que presentin situacions de vulnerabilitat i puguem atendre els serveis professionals de la
Fundació.
Ho exposem tot seguit i us agrairem qualsevol proposta o suggeriment que ens permeti millorar,
dia a dia, la nostra resposta a les persones i a les famílies, així com als professionals de la
Fundació Àuria que, en aquests moments difícils, estan en plena dedicació i cura.
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Dimarts 10 de març


Elaboració de
Atesa la situació,

realitzades a la
, en funció de les directrius i
informacions provinents del Govern de la Generalitat, sobre tot del Departament de Salut.
squadra i dels
Ajuntaments de la comarca, així com, i sobre tot, de la pròpia presa de decisions i
activació de mesures.


Creació de comissió operativa
Es crea una comissió operativa per afrontar la crisi que desencadena el Coronavirus,
formada per tots els membres de la direcció i tècnics (Direcció de Suport a la Persona,
Recursos Humans, Qualitat i Comunicació i
Gerència).
A la nit
es segueix de forma molt directa el comunicat del
Govern de la Generalitat davant el tancament de totes les Escoles bressol, escoles
infantil i primària, instituts i universitats, equipaments municipals i públics de la ciutat



Mesures organitzatives preses el 10 de març:









Es suspenen de forma immediata totes les activitats exteriors realitzades a
equipaments municipals o privats per part de diferents serveis de la Fundació.
als i als respectius
-residència i Centres de dia,
activitats diürnes
mantenir les distàncies recomanades per prevenir el contagi
Es suspenen les visites a altres entitats i la recepció de visites als espais propis de
la Fundació.
Es suspenen les activitats de lleure i la planificació de viatges i sorties per a la
Setmana Santa.
Es procedeix a registrar les entrades i sortides de persones
amb DNI,
nom i signatura, mantenint un
Es determina
al públic extern
higièniques i de control més contundents.
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Mesures sanitàries





davant la incertesa.
Es concreten les mesures de confinament, per assegurar la protecció de les
persones en tots els espais de la fundació, en cas de contagi.

Mesures higièniques





kits de protecció i EPIS per a professionals i persones

les mesures de neteja i higiene a tots els equipaments de la
Fundació amb productes
de neteja específic.
Es facilita un registre de neteja a tots els equips per la seva aplicació immediata.

Accions comunicatives



anteriorment descrites.
presa de la no utilització dels equipaments.


nivell organitzatiu abans descrites i informant de les mesures de prevenció
facilitades per la Generalitat.

informació a les persones amb discapacitat.
 Es crea un nou canal comunicatiu a través de la plataforma Telegram per a totes les
entitats del grup, per compartir les comunicacions institucionals derivades del que
sembla una crisi davant el COVID-19.

Dimecres 11 de març


Comissió operativa

(organització, mesures sanitàries i higièniques,...) Comprovant que
acords presos el dia anterior.
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11 , gerència, davant de no tenir directrius clares i pautes
de Treball, Afers Socials i Famílies respecte a
la situació extraordinària que viu
a:




lies, Sr. Francesc Iglesies.
Federació Dincat, Sr. Carles Campuzano

També s
,
que
puguin fer pressió al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per rebre unes
instruccions clares sobre el funcionament davant la crisi del Coronavirus dels Centres de
dels usuaris no assistir al centre de dia de gent gran. També donen la pauta de suspensió
del transport del Centre de Dia.


Accions comunicatives



anteriorment descrites.
roveïdors de la Fundació informant de la mesura
presa de la no utilització dels equipaments.


nivell organitzatiu abans descrites i informant de les mesures de prevenció
facilitades per la Generalitat.

Dijous 12 de març


Comissió operativa
Es realitza una nova reunió
Igualada i es segueixen les rodes de premsa del propi Govern de la Generalitat i

envia una comunicació a professionals i famílies informant de les
noves Instruccions per a les residències per a la prevenció i protecció de la infecció per la
COVIDDepartament de Treball, Afers Socials i Famílies per a centre residencials de gent gran,
persones amb discapacitat i persones amb trastorn mental

Es rep una comunicació del Secretari

, Sr. Francesc Iglesies,
e protecció i
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Catalunya en motiu del Coronavirus SRAR-CoV-2.
uncia

el transport interurbà com a mesura preventiva.

es procedeix a fer ronda de consultes institucionals en relació a
com es concreten les mesures i
a)consulta
la Fundació ha de prestar el servei de
transport especialitzat que ens té contractat.



Es contacta amb la
,
Sra. Carla Casas. Ens retornen la decisió de suspendre el servei de transport
adaptat ,
davant les comunicacions difoses en roda de premsa.

b)Amb la finalitat de saber quines són les instruccions en relació al programa
, es consulta
del
ó a les Persones del Barcelonès( Serveis Territorials de Barcelona), el Sr.
José Antonio Romero Pedroche. Es rep resposta adreçant-nos a la Sra. Helena Miralles,
c) Es demana a
, a través de la Sra. Lourdes Bosch que facin
la consulta al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les pautes a seguir
en el cas de els centres de dia de gent gran.
Sr. Xavier Boquete, ha parlat directament amb el Sr. Francesc
Socials i Famílies confirmant que
decretat cap tancament i recomanat
seguint les instruccions emeses.
d) En relació al

rebem una notificació

Barreres- Direcció G
e) Pel què fa a
ens comuniquem amb la
Sra. Glòria Gómez, Cap de la Secció de Programes de Foment per a la diversitat, La
resposta és
f)També es fa
CAP NORD de com procedir davant un
possible contagi a les llars-residències i servei residencial. Confirmen que enviaran

cia es contacta
gestions oportunes perquè des de la Generalitat concretin millor
relació a les nostres tipologies de centres de persones amb discapacitat, destacant que,
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igual que les persones grans, son col·lectiu de risc. El Sr. Marc Castells contesta
immediatament confirmant que atendran la petició.
A

Regidories
, sol·licitant suport

Mobilitat i Serveis Socials
per posar en coneixement a les Conselleries corresponents
dels nostres serveis, tots socials, i les
característiques
Finalment concretem la demanda de
suport amb la Directora de Serveis Socials Montserrat Montrabeta.
Per altra banda es contacta amb la Confederació, patronal
traslladar la preocupació davant
regulació de les
plantilles professionals. La Confederació confirma que està en contacte directe amb el
Sr. Josep Ginesta, Secretari de Treball però que de moment encara no està articulada
cap resposta. Confirmen que hi ha un buit molt gran en aquesta qüestió i que caldrà
construir solucions diàries. Acordem treballar coordinadament traslladant tots els dubtes
que tinguem des de la Fundació.
ó, Sra. Marisa Vila confirma que es preveuen novetats aquest
vespre.
Mantenim una comunicació continua amb el Sr. Carles Campuzano, director de DINCAT.
Es detecta un cas amb simptomatologia febril a una llarmesures higiènique

21h- El Govern de la Generalitat de Catalunya decideix, en sessió extraordinària,
-CoV-2
(coronavirus), que ha provocat el contagi a més
Seguidament el Sr. Carles Campuzano, director de la Federació DINCAT es comunica
amb gerència per interessarconfinament.


Mesures organitzatives




Restringir les visites a la residència i llars residències si no son estrictament
necessàries.
Enviem a la residència i llar-residència els registres de visites per a controlar les
entrades.
el protocol i es truca de manera insistent al 061, sense rebre
resposta.
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Mesures sanitàries
 Es distribueixen els kits amb material de protecció individual mínim a les llarsinfermera de la nostra fundació.
 Es sol·licita via la Federació Dincat material sanitari i de prevenció per tenir estoc.

per la
nostre tipologia de serveis i usuaris.



Mesures higièniques


-residència on tenim una persona amb
símptomes.



Accions comunicatives


Instruccions per a les
residències per a la prevenció i protecció de la infecció per la COVID -19 facilitat per
partament de
Treball, Afers Socials i famílies


les mesures sanitàries provinents del Departament de Salut.


lació del Servei de
transport interurbà i del servei de transport especialitat del Consell Comarcal.




Àuria davant les recomanacions del
confinament.

recomanacions facilitades pel Departament de Salut.

Divendres 13 de març


Comissió operativa

responsables dels serveis i la comissió.
continuació:

es detallem a
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Es mantenen converses de coordinació amb la Sra. Montserrat Montrabeta,
responsable
untament i es sol·licita incloure als professionals
de fora la zona de confinament de la fundació al llistat de persones acreditades
per cobrir els serveis essencials .
Paral·lelament es contacta amb la caporal
, Sra. Laura
Ens truca una la Inspectora del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i
ens diu que rebrem un correu per reportar incidències.

Arribats aquestes alçades
extraordinària que vivim :
1.de molt risc, no disposem de telèfon que pugui agilitzar
en risc la resta de persones i professionals del servei.
2.Ocupacional, CAE, SOI, Prelaboral per a persones amb problemes de Salut
Mental.
3.els serveis essencials a cobrir. Per aquest motiu els nostres serveis romanen
oficialment oberts.
4.informació sobre el manteniment de la facturació dels serveis concertats o
subvencionats.
5.- I
premisses clares respecte a règim laboral i la situació de confinament.
6.gestionem serveis no subvencionats i/o concertats
7.a la Federació. DINCAT



Mesures organitzatives


Els serveis romanen oficialment oberts ---tot i la no assistència de persones en
-, a
epartament de Treball, Afers
Socials i Famílies,
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serveis residencials segons les pautes
prèviament acordades, i combinant professionals de serveis diürns amb els de
serveis residencials.
un comunicat a tots els treballadors per sol·licitar flexibilitat, comprensió i
Es realitza un llistat amb tots els professionals
a
fi de cobrir les nec
temps.
Es treballa per garantir el servei de manutenció per a totes les llars.
Identifiquem els professionals que poden realitzar teletreball i iniciem adaptacions
tecnològiques per fer-ho
Es realitza certificat de serveis essencials per facilitar la mobilitat dels

Mesures sanitàries




control de febre, i mesures higièniques específiques, així com la utilització dels
EPIS que disposem. Tot i demanar que ens facin proves per diagnosticar el CIVID
19, ens diuen que no tenim persones amb símptomes greus per realitzar-los
Es realitza un seguiment i registre acurat de t
alguna
simptomatologia o que tenim identificades com a vulnerables a nivell de salut.


totes les actuacions protocol·litzades.


Mesures higièniques





Mantenim el servei de bugaderia propi, realitzat des de les instal·lacions del STO
Sesoliveres per professionals del servei, tant per a la residència com per les llarsresidències.

Accions comunicatives




confinament
Enviament dels consells per al teletreball i un enllaç de document explicatiu en cas
de confinament emès per la Generalitat
Enviament del protocol de coordinació dels centres de dia de gent gran i els
-19 als responsables dels serveis afectats



rebut per AMMFEINA.
Enviament a la direcció de la comunicació rebuda per DINCAT en relació a la
mantingudes amb el
11
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Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha remarcat la voluntat de
mantenir la facturació dels serveis concertats.
A la tarda del divendres rebem comunicat del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies sobre el tancament dels Centres de Dia: STO, CAE, Prelaboral, i
Clubs Socials, la suspensió de les formacions i orientacions laborals.
solució del

detall. El comunicat fa una crida a la professionalitat i flexibilitat dels professionals
ls
a professionals, Patronat i famílies.

Dissabte 14 de març


Comissió operativa
La comissió treballa de forma telemàtica i es manté una constant comunicació davant
del Departament
.



Mesures organitzatives





El Centre de Dia
Es confirma
que durant els dies previs al tancament només han assistit dues usuàries.
la possibilitat de realitzar suport a les llars, per aquells avis del Centre de
Dia que ho requereixin, posant a les gerocultores a disposició davant
st
tancament. U
Es contacta de nou amb la caporal dels Mossos, Laura Marco, per enviar-li la llista
confinada i ens respon de forma àgil i positiva.



Mesures sanitàries




Es realitza un seguiment de les persones que presenten símptomes per part de la
nostra infermera, fins aquest dia
seguiment metge.
Posteriorment el CAP fa el contacte i prescriu paracetamol i ibuprofè cada 4h,
extr
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Es confirma que una
prèvia
consulta mèdica del CAP.
ma des del CAP que les atencions que es realitzaran son telefòniques
exclusivament.
Es confirmen dues persones més amb febre a la llar residència de Nards, es
prenen les mesures de confinament a les habitacions, i es truca al 112 .
Es confirma una altra persona amb febre a Galicia. ES prenen les mateixes

Mesures higièniques







requereixen.
La Sònia,
sense material de protecció. Es
contacta amb la Marta Pelfort, responsable prevenció cooperativa, perquè pugui
abastir de més material.
Es realitza una previsió del material, la cooperativa abasteix de material a la
manca de la resposta del Departament. La previsió és difícil degut al creixement
intens de necessitat.

Mesures de suport emocional


,
suport





emocional a persones usuàries , professionals i famílies
A la les Llars residencia de Galicia i les Comes es detecten dos casos de
persones usuàries amb problemes per mantenir confinament, necessiten
fa contenció per evitar fugues.

Accions comunicatives







Es realitzen posts informatius al facebook, twitter i Telegram sobre el confinament
mant als professionals la
vocació de servei.
Es reben informacions de Dincat, Carles Campuzano, de la petició de les entitats
pandèmia.
Es rep la resolució SLT/737/2020 de
prevenció i control de la infecció, confirmada ahir.
El Govern emet un comunicat informant del tancament de Centres de Dia per a

dependència que visquin soles i no tenen suport familiar, persones que tot i tenir el
suport familiar, aquest és insuficient). Aquesta comunicació activa el servei de
13
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Famílies assumirà el sobrecost i
resoldre incidències (Ajuntaments, C.Comarcal


Diumenge 15 de març


Comissió operativa
Es treballa de forma telemàtica i es fa un seguiment dels serveis que romanen oberts i del
seu seguiment.



Mesures organitzatives








Es planteja
un hospital de dia a la Fundació a partir de
dilluns,
a les persones que presenten símptomes amb
espais més amplis, ventilables i adequats a les seves característiques.
de definir una estratègia per atendre a les persones amb
discapacitat i rebaixar la tensió que suposa el confinament. No tots entenen la
situació.
Davant la pauta de flexibilitzar el funcionament dels serveis, que dóna el
Departament, es planteja reubicar les persones del Servei Respir. Aquesta mesura
pot alliberar RRHH i assegurar continuïtat assistencial.
Es realitza un llistat sobre les consultes que han fet arribar els professionals
els fills/es confinats.






Es recullen les demandes de SAD del Centre de Dia de Calaf, es fa arribar també

Mesures sanitàries


La Sònia passa el seguiment de totes les persones que presenten símptomes
lleus. Tots evolucionen favorablement, malgrat els pics de febre en alguns casos.


indicacions de la infermera.


Mesures higièniques



ulleres ni bates.
Es desinfecten les ulleres per reutilitzararribar davantals rebutjables de plàstic.
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Mesures de suport emocional






Es planteja protecció per a les persones que realitzin la bugaderia.

Les hores passen factura i les persones usuàries i professionals estan més
nervioses
Es farà un llistat de les persones de les llars que seria prioritari un suport i
seguiment emocional.
Professionals de la psicologia de la Fundació
a donar suport
psicològic als companys.

Accions comunicatives


El President Torra demana confinament i que només treballin els serveis
essencials.


sobre Formularis de Seguiment COVIDgrup i equips.








e
tingui diagnòstic de coronavirus, per tranquil·litzar als equips, agraint i
reconeixement la tasca que fan tots els professionals. Comença a haver-hi
nerviosisme. Hi ha situacions, que al no estar resoltes de forma oficial, no es
podrà donar resposta, de moment.
Es rep informació sobre una APP que ha ideat la Generalitat sobre el coronavirus
per no saturar el 061 i 112. Amb un qüestionari que et determina si es té o no la
malaltia.
Es rep una actualització del protocol per SAD i PALL de la Direcció General de

Es
Catalana de Residus.

Dilluns 16 de març


Comissió operativa
La comissió es reuneix de forma telemàtica i es prenen les següents mesures.




Es reclama
Urrutia. Comenten que ho han demanat al Departament i que hi estan a sobre.
Es realitza consulta telefònica amb la Sra. Pilar Salat que a la vegada consulta amb la Sr.
Carme Riera totes dues veuen correcte munt
CAE.
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Pel què fa Material de protecció
Benestar i Família
En relació al Voluntariat : Grans i joves es presten voluntàries pel què necessitem.. Per
estructurar-ho, amb les mesures sanitàries adequades i de formació, s ha contactat amb
la Creu Roja. De moment ens recomanen que tot allò que puguem fer via telefònica ho
fem, per evitar contagi,. També ens han facilitat càpsules interessants per a formar a
voluntaris on line.
Mesures organitzatives.









Instal·lació Hospital de Dia per a les persones que presenten símptomes . Es
transporta a les persones amb personal propi per mancança de suport sanitari
prèvia consulta, aplicant mesures higièniques i de control.
Tancament servei respir: Les 3 persones usuàries es redistribueixen per les llarsresidències, Reorganització i distribució de professionals
Des del Departament de RRHH i les coordinacions dels diferents serveis es
treballa per planificar la cobertura dels serveis que romanen oberts per torns de
treball, diürna mesures a tots els professionals
Desplegament de mesures de tipus emocional per a les persones amb
discapacitat.
Organització
realitza aquest
suport telefònicament. Així
emocional per enviar a tots els professionals amb pautes, recursos i exemples.


establert comunicació telefònica amb les famílies de la Fundació, prioritzant
aquelles que poden necessitar de suport professional per estar en situació de
vulnerabilitat. Aquestes trucades de seguiment i suport es realitzaran diàriament,
enviat una comunicació a totes les famílies i tutors amb els


Es recullen les demandes de SAD del Centre de Dia de Calaf, es fa arribar també



Es revisen i programen nous horaris laborals
i respectar descansos amb els equips de coordinació.


les persones abans de les 16h de la



Mesures sanitàries



La Sònia passa el seguiment de totes les persones que han presentat símptomes
lleus. De moment tots estan estables, malgrat els pics de febre en algun caso.
Rebem una càpsula formativa sobre el coronavirus de Creu Roja, es fa difusió als
equips.
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Mesures higièniques
.
 Seguim reclamant



Mesures de suport emocional




( Annex 1)

Accions comunicatives






ent en roda de premsa expressa la greu situació i continua demanant a
la ciutadania que respecti el confinament.
Es realitzen trucades diàries amb totes les famílies segons planificació.
Es realitza un comunicat a tots els professionals agraint la flexibilitat, vocació de
servei i professionalitat i posant a disposició el telèfon de suport psicològic que
on de contacte de la
Cristina perquè es puguin adreçar per atendre dubtes.
Es realitza una comunicació a totes les famílies perquè puguin comunicar-se en
cas de necessitat i poder-la cobrir a nivell professional. Es passa una relació de
coordinadors i treballadores socials de referència segons cada itinerari perquè
puguin trucar.




Recopilem informació del Departament sobre les recomanacions de les crides a
voluntariat en aquesta situació extraordinària,
poders públics locals

Dimarts 17 de març


Comissió operativa
La comissió es coordina de manera telemàtica i
àmbit de treball.



Mesures organitzatives.
 Es continuen rebent incidències de monitors en relació a la mobilitat, tot i les
acreditacions per autorització de pas. Es fa trucada a la caporal, Laura Marco, per
insistir en els permisos.
 Es crea un registre de les trucades de seguiment familiar telefònic, tot reportant, si
és el cas, les incidències o demandes.
17
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 Comencem a tenir un degoteig de professionals que cursen baixa o queden
confinats per situacions familiars, cosa que obliga a reorganitzar novament els
RRHH.
 Des de Calaf es demanen dos nous SADS que no cobreix el Consell Comarcal.

de llars inicia el seguiment i lliura les dades que demana
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Els tipus de dades
- Nombre total de persones residents aïllades preventivament sense
diagnòstic de Coronavirus SARS-CoV-2
- Nous casos de residents aïllats preventivament sense diagnòstic de
Coronavirus SARS-CoV-2 en les darreres 24 hores
- Nombre de persones residents totals que actualment tenen simptomatologia
o diagnòstic de Coronavirus SARS-CoV-2
- Nous casos de residents amb simptomatologia o diagnòstic de Coronavirus
SARS-CoV-2 en les darreres 24 hores
- Nombre de residents confirmats amb Coronavirus SARS-CoV-2
- Nombre de persones residents actualment hospitalitzades per motiu del
Coronavirus SARS-CoV-2 (Total)
- Nombre de persones residents hospitalitzades en les darreres 24h per motiu
del Coronavirus SARS-CoV-2
- Nombre total de professionals que treballen en la llar amb persones amb
discapacitat
- Nombre total de professionals que estan actualment en situació d'aïllament
per sospita o confirmació de tenir el Coronavirus SARS-CoV-2
- La llar per a persones amb discapacitat es troba en situació de confinament
en dia d'avui
- Nom de la persona de contacte 1
- Telèfon de contacte 24 hores
 També es crea un espai drive de treball on line per mantenir un continu de treball
en equip, compartir documents i recursos, i facilitar una actuació de la comissió
operativa més àgil i segura.


Mesures sanitàries





Es continua demanant al CAP el
persones.( annex salut1)
ue faran trucades de seguiment, es torna a
reiterar que sigui sistemàtic .
Es confirma que no fan proves tot i la insistència per part de la fundació.
La referent del Cap Nord és la Núria Rius. Parlarà un cop al dia
amb la nostra infermera. Demanem constància escrita dels seguiments que fa el
CAP però ens ho desestimen.
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Mesures higièniques







Mesures de suport emocional









Es rep trucada del DTASF per saber el material que es necessita. Es posa una
adreça electrònica a disposició per fer demanda covid19.tsf@gencat.cat
Es manté una planificació acurada de la neteja dels espais de confinament, tant
als ser
El Departament comunica que podem anar a buscar el material de protecció a
Vilafranca
per recollir-lo
ES confirma que la Cooperativa, també
la
comanda.

Es comença a treballar la guia de suport als usuaris per garantir el benestar
emocional i manteniment de capacitats durant el confinament.
llars-residencia.
grup de suport emocional.
Es distribueixen els diferents professionals i els referents que els trucaran per
donar suport.
-conferències amb monitors i usuaris
Es realitza una infografia
annex 2)

Accions comunicatives




Nou comunicat de RRHH a tots els professionals atenent a la necessitat de cobrir
els serveis.
Es demana a
cat no
disposen de material,
Es participa del seminari de Plena Inclusión on line i es comparteix les
experiències de treball en relació aquesta crisi.
Es rep informació per a les professionals embarassades o en fase de lactància,
elaborat pel Departament de Salut
Es fan posts a les xarxes socials, per situar les entitats i agraïment als



Es facilita un document explicatiu del Coronavirus en lectura fàcil i una app de







equips de treball a través dels coordinadors.



Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es crea un equip pel
-19.
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3CeUOw7TvEOMBv9yU2d
v7BJREvRJYaJChAoClgBSN1UMzNMREhYUzIzWVUzUUVIV0VVRk9INVVGViQlQCN0PWcu

Dimecres 18 de març


Comissió operativa
La comissió
les responsabilitats de cada membre.



Mesures organitzatives.



 Es continua en els registres del seguiment familiar i de serveis
 Es reorganitzen novament els RRHH per baixes de professionals amb símptomes,
aïllament i baixes. Es continua produint un degoteig de de baixes, confinaments
forçosos

seguiment diari registrat.
 Es planifica un sistema de guàrdies per garantir i facilitar el descans i desconnexió
.
 Es reorganitzen els horaris del serveis de SAD i també de les gerocultores de
Masquefa ja que es produeixen noves baixes.
 Es treballa amb la planificació de recursos preveient , 45 dies mínim de
confinament
Mesures sanitàries
 Es comparteix al drive, la carpeta de salut , amb un excel que té el resum diari del
seguiment de les persones, es
simptomatologia.
 Es realitzen les trucades a famílies i a nivell metge per informar
ampanya.

un protocol que recull totes les mesures sanitàries i higièniques (
annex higiènic -sanitari1)
 La Sra. Pilar Salat facilita el correu electrònic a través del qual podem contactar
amb el Doctor Checa del Cap de Salut Mental AMoreno@csa.cat
 A la nit del dimecres es produeix un empitjorament de
traslladen
informada però no poden acompanyar-lo.

informa de dues noves persones amb febre, es segueixen les pautes
higièniques i sanitàries
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Mesures higièniques





Quan arriba el material es distribueix per tots els serveis essencials.
Els Serveis interns de neteja, cuina i transport estan en funcionament : Es
coordina diàriament i es fa seguiment diari del servei de neteja i del servei de
cuina.
Els caps de setmana es
treballa amb proveïdor de càtering per garantir el descans del personal. Es
fa un seguiment del transport i les mesures de protecció en el cas de trasllat
de persones.

Mesures de suport emocional i salut mental
 Es
-residencia, que per les
seves característiques no accepta el confinament. Es resolt no deixar-la entrar
suport específic.
 Es fa consulta al Departament de com procedir amb aquests cassos. És persona
tutelada per Fundació SOM de Barcelona.
 De moment el sistema no respon i hem de resoldre amb els propis mitjans.
 Es realitza una
( annex 3) i
infografia adaptada en lectura fàcil sobre confinament. (annex 4)



Accions comunicatives
 Es manté coordinació amb els Serveis Socials del Consell Comarcal.

 Es rep correu de Dincat amb els contactes de Vanessa i Goya per atendre a les
peticions. També es facilita adreça i telèfon de contacte per consultes de
residències de salut mental i discapacitat.

al Patronat, als monitors
amb la informació que es disposa.
 Es realitza una gravació per al TN amb el suport del Marc Vila.

Dijous 19 de març


Comissió operativa
La comissió continua treballant de manera coordinada i
desplega i
assegurar
que es realitzen, en funció de les responsabilitats de cada
membre de la comissió.
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Mesures organitzatives.

campanya.

 Estudi de RRHH per aplicació de mesures segons la publicació del BOE adreçat a
Fundacions i cooperatives.


de les llars envia diàriament a la Generalitat, les dades de
cada servei.


Mesures sanitàries


 Informació per part de la família de


es confirma diagnòstic de pneumònia.
rola nivell de saturació
n dels usuaris. Control de constants 3 cops al dia.



Mesures higièniques
 Es distribueix
per tots els serveis essencials.
 Des de
, la Sra. Montse Montrabeta
servei de neteja més profunda com ho fan als seus equipaments. Es coordina a
través del regidor de Mobilitat i Sostenibilitat. Ens trucaran per concretar dies i
freqüències..



Mesures de suport emocional i salut mental
 Noves accions: Tip 1: semàfor de les emocions. ( annex 5)
 Es treballa per iniciar sessions on line de Mindfullnes virtual. Es treballa amb
 Es treballa per iniciar sessions de fisioteràpia on line: 15 minuts diaris.
Ambdues accions es preveu poder-les desplegar a partir de
el suport informàtic i tècnic que requereix.



Accions comunicatives

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/la-cooperativadinsercio-social-aurea-en-problemes-pel-confinament/video/6035961/

22

MEMÒRIA COVID 19

Divendres 20 de març


Comissió operativa
La comissió continua treballant de manera coordinada i
desplega i
assegurar
que es realitzen, en funció de les responsabilitats de cada
membre de la comissió.



Mesures organitzatives.


.


Mesures sanitàries
 Ens arriba la informació per part de la família que la situació de de la persona



Mesures higièniques
 Es tanca el protocol de les

desinfecció facilitada. Vindran el pròxim dilluns a les instal·lacions Avda. Andorra.
.
través del Departament. El dilluns entregaran 200 mascaretes.



Mesures de suport emocional i salut mental

possibles. Es preparen 2 documents:
-



( annex 6)
Viure el dol ( annex 7)

Accions comunicatives
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ons familiars, amb criteris de màxima
transparència. No tenim confirmació de cap cas de coronavirus, tenim persones
higièniques i mèdiques com si fossin + de COVID-19
necessiten les persones. En cas que algú empitjori
seves indicacions.



de campanya, dificultats del personal. Una persona ofereix suport .
com a reserva de recursos.
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Annexes.
Els Annexes

en color blau al llarg de tot el document.

Especifiquem a continuació la relació de tots els documents creats durant el període.

A nivell de suport emocional i psicològic:

Annex 4: Infografia en lectura fàcil i sistemes alternatius i augmentatius de comunicació
Annex 5: Tips: Semàfors de les emocions
Annex 6: Viure el dol

A nivell de seguiment de salut
Annex 1: Seguiment Salut Usuaris

A nivell de seguiment de mesures sanitàries i higièniques
Annex 1: Protocol de mesures higièniques i higiene
FAP

-
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A nivell de suport emocional i psicològic:

psicològiques per a professionals
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1.

Introducció.

-CoV-2 i més específicament per la situació
-vos arribar una sèrie de recomanacions amb dos
objectius:
Ø Acompanyaradora i que
desconeixem i/o que considerem perillosa per nosaltres i pel nostre entorn. La por ens
ajuda a adaptarles mesures a prendre davant la situació de perill. Però a la vegada la por ens pot
bloquejar i ens pot impedir i limitar el nostre propi funcionament.
Ø Donar suport perquè la situació de confinament sigui el més lleugera possible. Una
situació de confinament pot produir sensacions i emocions diverses que poden anar des
és important que durant les situacions de confinament es mantingui la calma, es busquin
alternatives per ocupar el temps de forma agradable i busquis les oportunitats de dita
situació. En aquests moments la creativitat i la imaginació poden ser una bona estratègia.

2.

Recursos.

a les persones usuàries i fa front a l

-19 són:

Ø Proporcionar aquesta guia de recomanacions.

emocional telefònic o per videoconferència.

27
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.- Silvia Soler . 619 65 49 87
.- Cristina Berenguer. 638 95 70 60
.- Anna Graells. 650 31 52 22
Ø Posar a disposició els coordinadors de servei i a la infermera per t
resoldre dubtes i situacions que es vagin produint.
- Presència visible i disponibilitat horària.
- Detecció de possibles riscos i traspàs als equips pertinents per tal de poder-hi donar
resposta.
emocional ( aproximadament 10 minuts).
Ø Posar a
- Recursos per centrar l'atenció i ajudar a desconnectar, evitar la rumiació i el pensament
repetitiu. Mindfulness
- https://www.mindfulnessvicentesimon.com/audios
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- https://www.youtube.com/watch?v=0sjVoX5ASwg

tensions i enfortint el nostre sistema immunitari.

s, alliberant

Per exemple: Astrid_Galimany
https://instagram.com/astrid_galimany?igshid=1xj2syzy0g059

-
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- Petitbambou
nivells de dificultats, només has de crear el teu usuari. https://www.petitbambou.com/es/

Recomanacions.

3.

Ø Cuidar-se.
- Reconeix i accepta les teves emocions, són vàlides i normals en la situació que ens
trobem.
- Busca la teva autoTots necessitem el nostre espai i el nostre moment, per poder evadir preocupacions i
càrregues.
- Busca espais per poder contactar amb les persones del teu entorn, aquells qui més
i més a prop.
- En moments de molt estrès, busca un moment per agafar oxigen, realitza respiracions,
fes una sessió de meditació guiada o una de mindfulness.
- Valora molt positivament, tot el que estàs fent per donar el suport i acompanyament més
adequat a les persones amb discapacitat que tens al teu càrrec.
- És molt important que quan pleguis de treballar et cuidis i pensis en tu i en allò que
a estar bé.
30
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- Organitza els horaris , les tasques i els espais amb les teves persones de confiança ( les
mínimes possibles). Contacta-hi i pacteu-ho, que tothom si senti còmode.
- Fes un horari que et permeti seguir una rutina en el dia a dia, sobretot si tens infants o

- Si tens infants al teu càrrec, intenta buscar activitats per fer junts i que siguin de qualitat.
-

- Inform
- Verifica que disposes dels equips de protecció necessaris per atendre la persona.
Pregunta a la infermera de referència si tens dubtes de com fer-ne ús.
- Si no has entès bé alguna pauta o indicació o creus que et falta informació, parla-ho amb
els companys o amb el coordinador: estan a la vostra disposició pel que podeu necessitar.
- En cas
- En cas que sentis angoixa, por o qualsevol altre estat emocional que et generi malestar,
respira tranquil·lament (si pot ser expirant més que inhalant) i beu molta aigua.
Ø Informar-se bé.
-

rmat,

només generaran més angoixa i malestar. Recorda que el 80% de les persones que ho
passen són casos molt lleus. Avançar esdeveniments no és convenient.
- En cas de presentar símptomes, respecta les mesures recomanades, és una problema
col·lectiu i només una responsabilitat col·lectiva podrà fer-hi front.
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rn.
- En cas de contagi o possible contagi informa de la teva situació a les persones del teu
mesures pertinents.
- Si tens persones dependents al teu càrrec i les estàs atenent:
-

-hi la informació de forma senzilla i aquella que sigui

contrastada.
- Intenta respondre des de la calma les seves qüestions i pors, acompanyar-los
psicològicament i emocionalment.
- Redueix la seva por explicantacompanyar-los i donar-losalgú es una sospita de contagi.
Estàs posant tots els esforços per acompanyar a la persona tot i que estigui en una situació
stàs prestant.
altre mitjà tecnològic, pensa que estàs fent tot el que pots. Si necessita de trucades més
guiment telefònic.
- Sempre que tinguis dubtes de quina informació transmetre contacta amb el teu
coordinador i/o amb la infermera del centre ( Sònia Garcia) per tal de poder actualitzar
pautes i/o informacions a transmetre.
- Si després de donar el suport
contacte amb una de les psicòlogues per tal de poder-ho compartir.
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Annex 2: Accions individuals
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Annex 3: Accions individuals
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Annex 4: Infografia en lectura fàcil i
sistemes alternatius i augmentatius
de comunicació
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Annex 5: Tips: Semàfors de les
emocions
PER ALS USUARIS ( 20.03.20)
TIP3. RECONEIXEM LES PRÒPIES EMOCIONS
El reconeixement de les pròpies emocions és important per prendre consciència de les
necessitats que tenim. Identificar les emocions que sentim cada dia ens permet actuar
per mantenirdesagradables i ens generen malestar.
Per reconèixer les emocions podeu fer ús de:
PICTOGRAMES:
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SITUACIONS I EXPERIÈNCIES VISCUDES:

-los a reconèixer-les. SI podem personalitzar per a cada

Per exemple:
com estàs/com et sents quan no pots veure a una persona que estimes?
( per exemple, com et sents quan veus la teva germana, a qui estimes molt?) - com

-

emocional.
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ACTIVITAT TEMPERATURA EMOCIONAL:

de cada persona, això pot ajudar a comprendre el perquè dels comportaments que tenen.

intensitat de cada emoció.
Podeu disposar de la foto de cada persona o del seu nom i que puguin situar-se en la
rmòmetres per les emocions
bàsiques:
ALEGRIA, TRISTESA, POR, RÀBIA. I anar ampliant per ANGOIXA, SORPRESA, FÀSTIC,

Cal explicaritat / sense intensitat.

canvis de torn per conèixer els estats emocionals de les persones.
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Exemples i/o recursos per desenvolupar aquesta activitat:
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canalització del que estem sentint i vivint és important per evitar futures complicacions.

En cas de no poder acomiadar-se de la persona o no poder assistir al funeral és
important tenir en compte els aspectes següents:
- Informar a la persona perquè no és possible. Explicar la veritat, de forma clara i de fàcil
comprensió. Per exemple: perquè la persona és lluny i no ens podem desplaçar, perquè

- Proposar-li acomiadar-se de manera simbòlica.

Les propostes que teniu a continuació són per treballar el comiat així com per mantenir
el record.

tinguin manifestacions emocion
passi durant la creació és normal i natural, estem connectant amb la pèrdua de

com mantenir el record de la persona.

- A la FAP: a dalt la terrassa hi ha una olivera. Elaborar textos, dibuixos o elements artístics
de record a la persona. Posar-hi ob

- Als pisos: si hi ha alguna planta utilitzar-la per fer el mateix. [quan la situació canviï es
pot traslladar tot al mateix lloc (olivera de la FAP)]. Perquè sigui el lloc comú de record a
43
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totes les persones que hem perdut. També es pot utilitzar una tela (una cortina) per anarhi penjant tot el material elaborat.

- Escriure:
- Elaborar escrits on canalitzar les emocions, fer-ho a través de poesia dibuixada és a
dir que si es vol/pot escriure el que sentim complementar-ho amb dibuixos.
- Escriure conjuntament un diari emocional: escriure conjuntament com sentim la pèrdua
permet adonar-se que no estas sol vivint aquest moment, que la tristesa és compartida
fan de
mirall).
diriem a la persona que ha mort.

- Altar del record:
- Facilitar i crear un espai conjunt dins el pis on poder recordar totes aquelles persones
que han mort o que no hi són. Posant fotografíes (si en disposem), individuals, grupals,
etc. Posant-hi alguna planta o algun llum. Que sigui un espai il·luminat, viu i càlid.
ue pensem amb ells/es.
- Dibuix i expressió artística:
- Elaborar material artístic a través de colors i textures.
- Treballar-teràpia: Jugar amb diferents estils de música (tranquila, de
tambors, música clàssica, etc) que permetin l
dificultats comunicatives.
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RESUM PERSONES USUÀRIES AMB SÍMPTOMATOLOGIA

Annex 7: Viure el dol
SI ESTÀS EN DOL HAS DE SABER...
- El dol és un camí personal i únic, cada persona el viu a la seva manera.
actiu i conscient.
- Totes les emocions i els sentiments que sents al llarg del procés són normals.
-

- És normal que sentis cansament i esgotament, que disminueixi el teu interès pel que
-te amb les persones.
- Són moments de dificultat i sentir dolor és natural. Fins i tot es pot sentir culpa, pànic,
ràbia, irritab
- Quan la pèrdua és sobtada i inesperada la intensitat emocional és molt més gran. Podem
naturals i segurament a mesura que passin els dies i les hores aniran disminuint.
- És important que comparteixis el que sents amb una persona de confiança. Intenta no
amagar-ho: és molt important que expressis.
- A vegades les persones que tens al voltant no sabran què dir-te, si necessites ajuda
d'algú és important que la demanis encara que et costi.
- És molt important que durant aquest procés et cuidis. Per això és necessari que
descansis i mengis bé. També és
moderació és molt saludable.
- No oblidis a demanar ajuda quan sigui necessari.
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COM AJUDAR A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT A VIURE EL DOL
- No amagar informació. Adaptant-la a les capacitats de cada persona i explicar fins on
volen saber. Donar informació constant de la situació sense mentides.
- La persona que comunica la pèrdua ha de ser algú que tingui un vincle important amb
la persona o el grup.
- Que els discursos dels professionals i dels familiars siguin coherents. Que no hi hagi
diferències per no generar confusió i incomprensió.
- Utilitzar paraules clares i entenendores. Parlar de mort i evitar frases com és al cel ,
està dormint .
- Mantenir en la mesura del possible les rutines i activitats anteriors a la pèrdua.
expressions emocionals per identificar possibles complicacions.
- Som els seus referents i també podem estar en dol, podem compartir-ho amb ells, segur
que també els ajuda a expressar i compartir.
- Tenir cura de la salut: quan estem en dol som més susceptibles a posar-nos malalts.
- El dol es manifesta en totes les àrees de la persona: emocional, sensitiva, mental i
conductual: és important acompanyar la persona en les seves expressions.
- Facilita

acceptat amb tranquil·litat, estar atents als propers dies o setmanes, que pot ser quan
conductuals, emocionals i verbals.
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comportament i expressió dels referents els hi pot servir de model.
-

t. Cada persona té el seu ritme.

RECURSOS QUE US PODEN AJUDAR A TREBALLAR LA PÈRDUA
Pel·lícules:
Despedidas violines en el cielo : Yojiro Takita
Cerezos en flor: Doris Dörrie
La habitación del hijo: Nanni Moreti
La habitación de Marvin: Jerry Zaks
Hoy empieza todo: Bertrand Tavernier
La vida: Jean-Pierre Améris
Vídeos:
Conte amb àudio i imatges: El buit: Anna Llenas:
https://www.youtube.com/watch?v=spAyDU5suAE
Recomanacions dol i confinament coronavirus - Servei de dol de ponent:
https://youtu.be/6LfNoEZdpKA
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A nivell de seguiment de salut

Annex 1: Seguiment Salut Usuaris
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A nivell de seguiment de mesures sanitàries i higièniques

Annex 1: Protocol de mesures
higièniques i higiene per a
-FAP
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