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Introducció

Us presentem una actualització de la memòria d’accions realitzades des de la Fundació Àuria per
afrontar el COVID-19, corresponent al període del 21 al 26 de març. Aquesta nova memòria
complementa l’anterior. Us compartim, per tant, com a òrgan de govern de l’entitat, la informació
sobre les accions dutes a terme durant aquests darrers dies. Una informació que, com en l’anterior
ocasió, també compartirem amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya i amb DINCAT.
Les situacions i respostes que es descriuen en aquest segon informe s’exposen, com es ben
sabut, en un marc molt dinàmic i complex, i estan sent motiu d’una innovació continua i d’un gran
suport mutu a nivell de professionals i d’altres persones del patronat o externes de la fundació.
Entre alguns dels avenços assolits us destaquem els següents: ara comptem amb el seguiment i
suport diari del CAP urbà de Salut, també ens hem dotat d’un reforç propi d’infermeria que afegeix
capacitat de resposta a l’excel·lent feina de la nostra infermera titular, Sònia Garcia. Una altra
bona noticia es que finalment comptem amb EPIS, gràcies, sobre tot, a la crida impulsada per les
nostres patrones Pilar Salat i Carme Riera.
També, com a prioritat, estem reclamant a Salut que s’estenguin les proves diagnòstiques de
COVID-19, les quals han començat aquesta darrera setmana. Això ens cal de manera urgent, tant
per les persones ateses com pels professionals, és una de les claus per aturar l’extensió de
l’epidèmia i també per donar una resposta precoç que ens permeti afrontar millor l’atenció a les
persones que presenten símptomes. També, i això és molt important, hem pogut tornar a
incorporar a casa seva, que és Àuria, al Francisco i acompanyar els darrers moments de la seva
vida. Ell sempre ens deia “col·lega”. Sempre estarà als nostres cors.
Us agrairem novament qualsevol proposta, suport 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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Dissabte 21 de març


Mesures organitzatives:
 Durant tota la setmana es realitza una anàlisi diària de la situació de la plantilla
professional, amb la finalitat de cobrir baixes i reforçar els equips actuals a mesura que
evolucionen les necessitats.
 S’habilita un nou espai de confinament a la llar 9 de Les Comes degut a les noves
persones amb simptomatologia, reorganitzant els recursos i personal disponible.
 S’acorda ampliar la dedicació d’una infermera, l’Elna, per reforçar l’atenció sanitària
i donar suport a la Sònia.



Mesures d’atenció sanitària
 S’estableix una sistemàtica de coordinació i seguiment amb el CAP URBA, tant pels
nous casos amb simptomatologia, com per les persones que presenten quadres més
complicats. Tenim la Dra. Torralba i una infermera, la Magda Sanchez de referència.
- El servei mèdic realitza visita a domicili d’un usuari del Servei
Residencial, presenta bona evolució.
- La infermera avisa de l’empitjorament de dues persones de les llars,
s’ha trucat al CAP, venen a fer la visita.
 Rebem comunicació sobre la reorganització dels CAPs de les zones confinades.
Es distribueix aquesta informació als equips i es realitza comunicació via Telegram.



Accions de comunicació


Rebem la trucada del familiar de la persona hospitalitzada, malauradament ha mort.
S’informa a totes les entitats i òrgans de govern segons el protocol establert en cas
de defunció. Es realitza un comunicat explícit per als professionals de suport de la
llar. Es realitza una trucada a la família des de la direcció. S’acorda el missatge
segons les informacions, d’acord amb el criteri de transparència.

Diumenge 22 de març


-

Comissió operativa
Preveient que la situació es pot allargar bastantes setmanes i caldrà aguantar amb les
millors condicions possibles, des de gerència es proposa unes pautes de treball i
funcionament per la comissió operativa, que es concreten en:
Procurar fer missatges de whassap compartit durant la franja horària de 9h del matí a 20h
del vespre. Excepte que es tracti d’una urgència.
Fer reunions on-line diàriament. Al mati una sessió de 40 minuts a una hora per organitzar
les tasques del dia. I una a la tarda per informar de les accions realitzades.
Seguir realitzant el recull diari d’actuacions i propostes, així com l’ajust de funcions, per
adaptar-les a una realitat canviant.
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Mesures d’atenció sanitària
 Es continua el seguiment individual diari per a les persones en els espais
d’aïllament.



Mesures higièniques
 S’actualitzen els protocols en funció de les noves necessitats i evolució de la
situació :

-

Protocol de mesures generals de Llars i SR (ANNEX 1-Mesures higièniques)
Protocol de mesures per als espais d’aïllament (ANNEX 2- M. higièniques)
Protocol de mesures per a la bugaderia (ANNEX 3- M. higièniques)
Protocol de mesures per a transport de persones amb símptomes (ANNEX 4- M.
Higièniques)
Protocol de rentat de mans (ANNEX 5- M. Higièniques)
Protocol per la utilització correcta d’EPIS (ANNEX 6- M. Higièniques)

Dilluns 23 de març


Mesures organitzatives
 Es realitza una compra de roba laboral per a ús exclusiu de les zones de treball de
confinament i aïllament. Se’n responsabilitza el Departament de RRHH . L’equipament
inclou samarreta, pantaló i sabates, tipus crocs, per a tots els professionals que
treballen de forma directa. Aquesta roba laboral no podrà sortir fora dels espais i es
rentarà a través de la bugaderia de la Fundació, cada 3 dies, si no hi ha incidències
que hagin d’incrementar la mesura.
 S’ actualitza la disponibilitat de la plantilla professional i es reforça contractant les
persones que siguin necessàries per donar la millor atenció.
 Davant l’allau de preguntes de professionals, es decideix realitzar un document de
preguntes freqüents elaborat per la Fundació amb els dubtes de tipus laborals mes
habituals.
 S’inicia un treball d’anàlisi DAFO per plantejar mesures de més llarg recorregut
davant la situació i de les potencials conseqüències futures, tot facilitant que es
puguin redefinir les pautes professionals d’actuació, afrontar la sostenibilitat del conjunt
de la fundació i la comunicació als diversos grups d’interès.



Mesures d’atenció sanitària
 La infermera de la Fundació ja pot fer traspassos amb l’Elna, nova infermera que
reforça l’atenció al CONFIFAP i a les Llars 9-10 de forma presencial. A la resta de
llars, si no hi ha incidències, el seguiment serà telefònic.
 Es demanen 2 ampolles d’oxigen per aquelles persones que saturen baix. Al llarg
del dia es confirma que ja les tenim.
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 Els seguiments es realitzen de forma sistemàtica al llarg del dia, subministrant
paracetamol en cas de febre i fent un seguiment de les saturacions amb els
pulsímetres.
 Es planteja que siguin els professionals del propi CAP que administrin els
injectables en les persones que els tenen prescrits. Es confirma amb la infermera
de la Fundació que no faci res que pugui excedir les competències a l’abast de la
Fundació. No s’aplica cap tècnica invasiva.
 Davant de dues persones amb problemes de conducta, i que resten aïllats per
presentació de símptomes, s’acorda que un d’ells es pugui traslladar a l’espai
CONFIFAP, perquè estigui més còmode amb zones més amplies.


Mesures higièniques
 S’abasteix de material de protecció -guants i mascareta- a tots els professionals i
usuaris de tots els espais, extremant les mesures de protecció i el manteniment de les
distàncies de seguretat, tal com indiquen els nous protocols realitzats per la Fundació.
Es realitza una comanda de 50 bates de roba i que puguin ser rentades a la bugaderia.
 Les treballadores de l’empresa de neteja Oriol, que havien de fer una acció de
desinfecció a fons, es neguen a fer la neteja a la planta d’aïllament. Només es presten
a fer-ho als altres espais. Es parla amb el responsable Xavier Vilanova i es desestima
el servei.
 Es realitza una trucada a Plasnet, proveïdor nostre de productes de neteja.
Confirma que no disposa de material de protecció.
 La empresa Elements lliura 200 tapa-boques, s’envien a la bugaderia per la seva
desinfecció i es distribueixen pels diferents espais per a usuaris i professionals, a
l’espera de la recepció del material de EPIS sol·licitat a la Generalitat.
 Es resta a l’espera que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies confirmi
l’enviament del nou material de protecció. S’acorda, així mateix ampliar, la comanda.
 Es realitza una comanda de material a un proveïdor de la cooperativa davant la
confirmació que pot abastir-ne.



Suport emocional
 Es realitzen vídeo conferències amb els monitors de Nards entre dilluns i dimarts,
per part del grup de professionals de suport psicològic.
 El seguiment dels professionals d’atenció directa es fa a través dels coordinadors,
que actuen com a filtre i suport.
 S’elabora un nou document sobre Rituals d’acomiadament (ANNEX 1. Suport
emocional))



Suport a famílies
 L’Anna Graells, relleva a l’Alicia Marina ( de baixa) en les seves funcions de
coordinació amb les treballadores socials i coordinadores que realitzen el seguiment i
suport a les famílies.
 Tota la informació als familiars es dona de forma transparent, tal i com s’ha realitzat
fins ara.
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 Es detecta que algunes famílies han presentat angoixa davant la situació. Se’ls ha
derivat a l’equip de suport psicològic de la pròpia Fundació.
 Davant la petició d’algunes famílies d’emportar-se els seus fills a casa, es valora
positivament per descongestionar la pressió, sempre i quan es compleixin els dies de
confinament i la validació per part del metge del CAP corresponent. Es trasllada la
informació a les famílies.


Accions comunicatives
 S’ envia el comunicat a tots els professionals via correu electrònic i telegram sobre
la nova APP creada pel Departament de Salut perquè puguin controlar els focus
calents i facilitin informació dels possibles casos.
 Es descarta entrar les dades d’aquesta aplicació als usuaris perquè és molt
feixuga donat que aquest traspàs d’informació ja es realitza diàriament al Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies.
 Es lliura un informe d’indicadors pel Patronat.
 S’envia al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies la memòria sobre la
primera setmana 10 al 20 de març. Es realitza la tramesa a través del correu covid19.tsf@gencat.cat amb rebuda posterior de la informació.
 Es reben dues trucades des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
per fer seguiment de la nostra situació. Es demana de manera reiterada la preocupació
d’abastir els nostres serveis del material de protecció adequat.
 Es rep una informació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en
relació a la distancia que han de treballar els professionals.
 S’envien dos comunicats a través dels grups de whatssap als professionals
informant dels dies destinats a l’espai mindfulnes i sobre el pic que es preveu a la zona
confinada, demanant prevenció màxima.

Dimarts 24 de març


Mesures organitzatives
 S’acorda enviar comunicat a tots els professionals sobre la cura i distribució del
material de protecció davant de la desaparició a un dels serveis. S’informa que es
realitzarà un registre per al seu control i garantir que arribi a tothom: professionals i
usuaris.
 Amb la finalitat de millorar les competències sanitàries dels nostres professionals es
proposa un curs on line sobre COVID-19, per a 40 professionals.
 Es distribueix entre els professionals que fan teleassistència la valoració de lloc de
treball per part de SEPRA així com les recomanacions facilitades.
 L’equip de suport s’apunta a un curs on line a càrrec d’Alba Payàs experta en dol.
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Mesures d’ atenció sanitària
 La infermera de la Fundació informa que un usuari ha estat ingressat a l’Hospital a
les 6h, degut al seu estat d’empitjorament amb visita de seguiment a la llar per part de
l’equip mèdic del CAP. A mig matí ens comuniquen que està en fase terminal. Tant el
propi hospital, com la seva metgessa de referència, demanen que el puguem atendre
a la seva llar en aquests últims moments, per poder morir dignament i acompanyat de
la família d’Àuria. També ens ho demana la Fundació Tutelar de l’Anoia, com a tutors
de la persona.
 Es procedeix a l’adequació de l’espai en una habitació individual de les llars les
Comes, que permeti fer aquest acompanyament amb totes les condicions necessàries,
tant les humanes, com les sanitàries.
 Es realitza el seguiment sanitari a totes les persones en aïllament. Les persones a
les que se’ls hi ha instal·lat oxigen evolucionen favorablement.



Mesures higièniques
 Es distribueix el material de protecció que ha arribat dels nostres proveïdors.



Mesures de suport emocional i psicològic
 Es continua donant suport emocional i psicològic a tots els professionals de les
llars que ho desitgin. S’aprofitaran els canvis de torn per donar pautes clares, i donar
suport
 S’actualitzen nous documents de suport:
Tips per a usuaris, per reduir l’angoixa i des estressar l’ambient
(ANNEX 2. Suport emocional))
Viure el dol (ANNEX 3. Suport emocional)



Accions comunicatives
 Es rep una trucada de seguiment del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies. Novament es demana material de protecció pels professionals i també es
sol·liciten proves del COVID-19 ràpides per a les nostres persones usuàries.
 S’envia informació al Patronat respecte a la situació de l’usuari en estat greu i les
mesures preses. També s’envia un comunicat als professionals informant de la
situació.
 Es rep un correu de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el que s’especifica la facturació
a realitzar per als serveis oberts i tancats. En els casos de serveis que romanen
tancats ens comuniquen que només es pagaran les places finançades en un 85%.
 La Confederació, envia un comunicat demostrant malestar per no cobrir el 100% de
les places concertades.
 SEPRA informa sobre l’avaluació complementària en matèria de prevenció de
riscos laborals, per tal d’evitar l’exposició al COVID-19 en casos d’atenció directa per a
persones confirmades o amb símptomes compatibles. Es realitza difusió pels canals
habituals.
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Dimecres 25 de març


Mesures organitzatives







Mesures d’atenció sanitària









La responsable de voluntariat fa un seguiment de les persones voluntàries, pensant
en el moment futur en que pugui realitzar tasques directes de suport.
Continua la programació d’activitats i recursos pels professionals dels serveis
diürns que es traslladen a les llars.
Es contracta una nova professional per cobrir nits a l’espai d’aïllament, i es
reorganitzen els suports. Ja s’ha iniciat una preselecció per tenir una borsa de
professionals disponibles davant les baixes. Es repassen les diferents fonts de
reclutament: persones en pràctiques, alumnes que cursin el darrer any d’atenció
sociosanitària.
S’augmenten els recursos a la bugaderia, davant el volum de roba i la previsió del
cap de setmana. Es coordina amb la persona de transport.

L’equip sanitari del CAP realitza la prova de COVID-19 a dos usuaris en aïllament.
Quan tinguin més proves podran anar-les realitzant a la resta de persones.
Les professionals del CAP s’ofereixen a donar una formació per a la correcta
col·locació dels EPIS. Es realitzarà un vídeo que es difondrà per tothom.
S’acorda fer una ronda de trucades a les diferents farmàcies (Òdena, Calaf,...)
davant la necessitat de termòmetres i pulsímetres, productes esgotats a Igualada.
Posteriorment es confirma que no es troben.
Des del propi Cap de Salut Mental sol·liciten que l’equip d’infermeria de la Fundació
administri els injectables a les persones que tenien la cita.
Una persona en aïllament, que ja ha passat el període sense presentar símptomes,
es podrà traslladar cap a la seva llar-residència. S’acorda que vagi protegida amb
guants i mascaretes igualment.

Mesures higièniques








A través del contacte amb les patrones Pilar Salat i Carme Riera, i la pròpia gestió
de gerència s’aconsegueix material que es detalla a l’apartat de mesures
higièniques-sanitàries.
La Sílvia Grados de Creu Roja ens facilita el contacte de disseny-Igualada, que
desenvolupen ulleres de protecció en 3D.
El regidor de Sostenibilitat i mobilitat, Sr. Miquel Vives porta a la Fundació material
de protecció: - 50-60 capelines- 200 mascaretes de pintor- 200 mascaretes tipus 2
- guants.
S’organitza tot l’estoc de material disponible i s’actualitza l’inventari.
Es realitzen nous protocols per la correcta utilització dels EPIS i es distribueixen
pels diferents espais comunicant-ho a tots els professionals dels diferents equips.
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Protocol EPIS a les Llars-residència (ANNEX 7-Mesures higièniques)
Protocol EPIS a la llar Les Comes (ANNEX 8- Mesures higièniques)
Protocol EPIS als espais de confinament (ANNEX 9- Mesures higièniques)





Suport a famílies






S’estableix un horari perquè les famílies puguin trucar, a petició dels propis
professionals, que els hi permeti realitzar les tasques i atendre-les. S’acorda
informar que el millor horari per a fer el contacte és de 15h a 16h.
Es pauta que sigui una treballadora social qui faci el buidatge de la informació per
trametre a les famílies. L’excés d’informació que ja tenen de l’entorn produeix molta
angoixa.

Mesures de suport emocional





Des de la cooperativa, la Marta Pelfort, està en la cerca de material, concretament
de mascaretes de protecció per a la Fundació.
Es confirma que demà arribarà la comanda de roba laboral per a totes els
professionals. Es distribuirà en comunicació amb els coordinadors i la planificació
de professionals.

S’acorda fer un anàlisi de les famílies que estan més angoixades per tal de donarlos més suport.
Primer dia de sessió mindfulnes on line a través del grup de suport.

Accions comunicatives







Es realitza una trucada a la Unió Empresarial de l’Anoia per si coneixen empreses
que puguin abastir o fabriquin material de protecció. No els hi consta.
Es realitza un comunicat de premsa centrat en la demanda de material de
protecció, l’aplicació de proves ràpides de COVID-19 per a professionals i usuaris i
reclamant que els serveis de llar-residències i residències per a persones amb
discapacitat intel·lectual s’assimilin als dispositius sanitaris a l’hora de preveure els
recursos sanitaris.
S’envia per correu electrònic l’informe de les dimensions i impacte de la pandèmia
a la nostra entitat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
A DINCAT, també s’envia la memòria del 10 al 20 de març i l’informe de
dimensions i l’impacte de la primera setmana a la Fundació.
La Sra. Goya Toledo, de la Delegació Territorial, es posa en contacte amb
gerència, per si es necessiten professionals. La Sra. Marta Mateu, li exposa que el
més important i necessari és el material que no acaba d’arribar.
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Dijous 26 de març


Mesures organitzatives






Mesures d’atenció sanitària







S’organitzen els equips de protecció i la nova roba laboral ubicant-t’ho al menjador
de monitors de forma ordenada per garantir l’estoc i el registre de lliurament

Mesures de suport emocional





Es realitza seguiment de les persones simptomàtiques i l’equip mèdic del CAP
realitza el seguiment.
Es valora cas per cas aquelles persones que no han presentat més símptomes i
que puguin retornar a la llar. Es confirma amb l’equip mèdic del CAP que ho
podran fer, portant equips de protecció.
Es realitza una nova prova COVID-19 a una usuària amb simptomatologia per ser
una persona de molt risc.

Mesures higièniques




S’intensifica els suports de neteja en els espais comuns fora del confinament a
l’edifici de la fundació que inclou les zones de pas, la infermeria i les escales.
S’organitza l’equip de manteniment perquè pinti i adeqüi les instal·lacions tancades
per quan es pugui tornar a obrir.
S’acorda la contractació de 3 professionals més per garantir la cobertura de les
baixes en el dia d’avui i garantir el suport professional

S’informa a tots els professionals de les sessions de mindfulnes organitzades i de
l’horari i contacte.
Es realitza una sessió de suport emocional als professionals.

Accions comunicatives







Es realitza una comunicació des de RRHH informant de la recepció d’equips de
protecció que garanteixen la protecció dels equips professionals.
Es realitza un agraïment via xarxes a l’empresa Elements per haver donat 200
mascaretes i a tots els voluntaris que ho han fet possible.
Es dissenya una campanya interna de comunicació per posar en valor la tasca
professional i fer arribar a les persones dels serveis essencials missatges de
suport.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies rectifica la informació sobre el
pagament a les entitats prestadores de serveis, garantint el 100% de la facturació.
L’Estat Espanyol decreta 15 dies més de confinament a la Conca, no atenent a la
petició del Govern per l’aplicació del confinament en Fase 2.
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Divendres 27 de març


Mesures organitzatives.






Mesures d’atenció sanitària











Es confirmen dues persones positives en COVID-19. Aquesta setmana s’han
realitzat 5 proves a usuaris, a l’espera que la setmana vinent es puguin fer-ne més
La Dra. Garriga, coordinadora del CAP NORD ens demana de fer seguiment a
professionals amb baixa per coronavirus. Ens proposa realitzar la prova de COVID19 el proper dilluns, a aquells que ja estan 14 dies de baixa. En el cas de resultat
negatiu, podrien tornar a treballar. La coordinació perquè assisteixin a la prova, es
durà a terme des de la Fundació. S’avisarà des de RRHH.
Així mateix des de l’equip del CAP que ens fan seguiment, sol·liciten un llistat
d’usuaris a fi de poder tenir una millor perspectiva de les dimensions i traçabilitat.
Es prepara i demà es trametrà per correu electrònic.
Davant la situació de salut crítica de dues persones en aïllament s’estableix la
pauta a seguir en cas d’èxitus. Durant el dia es realitzarà el seguiment mèdic
coordinat amb el CAP. En el cas de nit, es trucarà a la infermera de la Fundació i es
trucarà al 061 o 112. La infermera de la Fundació es desplaçarà per atendre la
urgència i activarà el protocol.
S’informa al CAP de la possible fissura al maluc d’una persona en aïllament, degut
a una conducta disruptiva en la que es tira a terra. Demà es consultarà amb
l’equip sanitari.

Mesures higièniques




Es reorganitzen novament els equips professionals davant les baixes i es fan noves
contractacions per donar el suport necessari a les persones .
Es reitera la necessitat d’alliberar l’equip sanitari de la Fundació de consultes
continuades de professionals i que siguin els coordinadors que filtrin les consultes.

Com a resultat de la crida per manca de material, la gent de Disseny Igualada ens
facilita 30 pantalles protectores facials. La responsable de qualitat les fa arribar als
espais d’aïllament. Des d’infermeria s’informa que aquests dispositius de protecció
no substitueixin les mascaretes de protecció, son complementàries.

Mesures de suport emocional


S’envia a diferents equips professionals el Document en lectura fàcil ERTO
LABORAL. (ANNEX 4 SUPORT EMOCIONAL i ADAPTACIONS). degut a que a les
llars-residències hi ha persones treballadores del CET a les quals se’ls ha de fer
accessible el comunicat. També es comparteix a la direcció dels CET i equips
d’USAPS del CET per si els pot servir com a recurs de suport.
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Accions comunicatives








S’envia nota de premsa als mitjans on la Fundació reclama tests ràpids per la
detecció de coronavirus i que les llars i la residència rebin el mateixos dispositius i
recursos que els serveis sociosanitaris.
Es realitza una comunicació als respectius professionals sobre els resultats de la
prova de COVID-19 a dos usuaris, tot informant que aquest resultat no altera els
protocols d’actuació.
S’envia un comunicat des del Departament de RRHH a tots els professionals sobre
la importància de la presa de consciència en el compliment de les mesures de
prevenció i, de la correcta utilització dels EPI’s durant la seva jornada laboral.
Des de RRHH s’informa dels canvis de criteri del Govern Espanyol, facilitat per
SEPRA respecte al personal en risc, considerat en els casos de persones que
tenen patologia de base. S’estableix un canvi de procediment. En aquests casos
SEPRA realitzarà un informe que hauran de portar al metge de capçalera perquè
els hi donin la baixa, amb cobertura del 100%. Son per a aquells llocs de treball en
els que no es pot garantir la distància de seguretat.
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ANNEXES
A continuació detallem els nous protocols establerts aquesta setmana i que trobareu als enllaços
del propi document. Els dividim en:
- Mesures de tipus higiènic
- Mesures de suport emocional i psicològic
Protocol de mesures generals de Llars i SR (ANNEX 1. Mesures higièniques)
Protocol de mesures per als espais d’aïllament (ANNEX 2. Mesures higièniques)
Protocol de mesures per a la bugaderia (ANNEX 3. Mesures higièniques)
Protocol de mesures per a transport de persones amb símptomes (ANNEX 4. Mesures
higièniques)
Protocol de rentat de mans (ANNEX 5. Mesures higièniques)
Protocol per a la utilització correcta d’EPIS (ANNEX 6. Mesures higièniques)
Protocol per a la utilització d’EPIS Llars Les comes (ANNEX 7. Mesures higièniques)
Protocol per a la utilització d’EPIS Espais de confinament (ANNEX 8. Mesures higièniques)
Protocol per a la utilització d’EPIS resta de llars (ANNEX 9. Mesures higièniques)
Rituals d’acomiadament (ANNEX 1. Suport emocional)
Tips per a usuaris, per reduir l’angoixa i des estressar l’ambient (ANNEX 2. Suport emocional)
Viure el dol (ANNEX 3. Suport emocional)
Document en lectura fàcil ERTO LABORAL. (ANNEX 4. Suport emocional)
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Annex 1. Mesures generals de llars i servei
residencial
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Annex 2. Mesures per als espais d’aïllament
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Annex 3. Mesures per a la bugaderia
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Annex 4. Mesures per al transport de
persones amb símptomes
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Annex 5. Mesures per al rentat de mans
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Annex 6. Mesures per a la correcta
utilització d’EPIS
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Annex 7. Protocol per a la utilització d’EPIS
Llars Les comes
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Annex 8. Protocol per a la utilització d’EPIS
Espais de confinament
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Annex 9. Protocol per a la utilització d’EPIS
resta de llars-residències
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Annex 1. Rituals d’acomiadament (Suport
emocional)
RITUALS D’ACOMIADAMENT
Els acomiadament són experiències d’alta intensitat i depèn de com aquestes siguin viscudes determinaran
l’evolució del procés.
Les pèrdues i el dolor formen part de la vida. No s’ha de reprimir l’expressió. Per això és necessari i molt
important fomentar l’expressió emocional, ja sigui verbal o no verbal. La 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 el cos està afectat i no
el podem veure, perquè la situació del moment no ens ho permet…

-

Proposar-li acomiadar-se de manera simbòlica.

PROPOSTES DE RITUALS D’ACOMIADAMENT
Les propostes que teniu a continuació són per treballar el comiat així com per mantenir el record.

És possible que durant l’elaboració i creació les persones amb qui esteu treballant tinguin manifestacions
emocionals, ja sigui de tristesa, ràbia, alegria, por… Tot el que passi durant la creació és normal i natural,
estem connectant amb la pèrdua de persones amb qui hi havia vinculació i les persones tenen necessitat
d’alliberar.
Aquest és l’objectiu d’aquestes propostes. Ajudar en l’elaboració del procés de dol així com mantenir el
record de la persona.

-

Crear l’arbre dels records:
- A la FAP: a dalt la terrassa hi ha una olivera. Elaborar textos, dibuixos o elements artístics de
record a la persona. Posar-hi objectes personals de la persona que s’ha mort: una polsera,
una arracada, un mocador de roba… Elements que serveixin per recordar a les persones
que no hi són i que d’aquesta forma els podem tenir presents.
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-

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 totes
les persones que hem perdut. També es pot utilitzar una tela (una cortina) per anar-hi
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 estàs sol vivint aquest moment, que “la tristesa és compartida” i
permet facilitar l’expressió d’aquelles persones que tenen dificultat (els altres fan de mirall).
- Tot allò que li diria: disposar d’una llibreta on poder expressar aquelles coses que li diríem a
la persona que ha mort.
Per exemple: t’he trobat a faltar avui al taller, hem fet la manualitat amb paper que tan
t’agradava… Fer dibuixos: somriures, llàgrimes, flors…

-

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 fotografies (si en disposem), individuals, grupals, etc.
Posant-hi alguna planta o algun llum. Que sigui un espai il·luminat, viu i càlid.
L’objectiu és que l’espai permeti a les persones connectar amb els que no hi són presents
físicament. Que no s’han oblidat i que pensem amb ells/es.

-

Dibuix i expressió artística:
- Elaborar material artístic a través de colors i textures.
- Treballar-ho a través de l’art-teràpia: Jugar amb diferents estils de música (tranquil·la, de
tambors, música clàssica, etc) que permetin l’expressió emocional treballar des del silenci
connectats amb la música facilita l’expressió d’aquelles persones que tenen més dificultats
comunicatives.
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Annex 2. Tips per a usuaris, per reduir
l’angoixa i des estressar l’ambient (Suport
emocional)
PER ALS USUARIS ( 24 de març)
TIP 5. MOU-TE. MANTENT-TE ACTIU.
És important que en aquests moments de confinament, puguin mantenir-se actius i en moviment en la
mesura del possible. Fer activitat física ajuda a dormir millor, millora l’estat d’ànim i redueix l’estrès. Permet
centrar-nos en una activitat concreta i deixar de banda la situació que angoixa. Per això, en aquesta
situació que estem vivint cal intentar mantenir l’activitat física adaptada a l’espai del que disposem.

Recomanem poder destinar 10-15 minuts, sempre que sigui possible, al matí i a la tarda per poder realitzar
estiraments i/o exercicis de manteniment físic.

A continuació us fem una sèrie de propostes per poder mantenir-vos actius:

EXERCICI 1: Moure els braços amb retalls de teles de colors i fer moviments en cercle, amunt i avall… (Si
no disposeu de retalls de teles, tovalloles, draps de cuina, mocadors de coll…)
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EXERCICI 2: Fer ritmes amb les cames i les mans: picar de peus a terra, picar de mans, picar-nos les cuixes…
Podem acompanyar-ho d’una música, i segons el ritme de la cançó, podem picar de mans o de peus o ….

EXERCICI 3: Fer els moviments de braços com quan es neda, etc. Des de la nostra posició asseguts, fer
moviments de crol o d’esquena ( els més àgils poden imitar el moviment de papallona o de braça).
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EXERCICI 4: Fer jocs individuals i/o grupals amb pilota.

Ex: Si disposeu d’un paracaigudes de colors permet fer molts jocs diferents ( podeu agafar un llençol vell o
un tros de tela i fer-hi un forat al mig i us pot servir de paracaigudes improvisat ) : es pot encistellar pilotes
pel forat, es pot evitar que la pilota caigui pel forat, …...
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EXERCICI 5: seguir ritmes amb instruments de música (o materials que estiguin disponibles al pis (Gots,
coberts, caixes…).

EXERCICI 6: fer aixecament de pesos amb materials que trobem al pis, per exemple amb dues bosses de
patates o dos paquets d’arròs.

Us recomanem que els que disposeu d’espai exterior (terrassa) realitzeu aquestes activitats en la mesura
del possible en aquest espai, per respirar aire fresc, per poder allargar la vista (molt necessari aquests dies
que estem limitats en perspectiva). També que toqui el sol permet obtenir vitamina D, que és molt
necessària.
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Annex 3. Viure el dol (Suport emocional)
SI ESTÀS EN DOL HAS DE SABER...
-

El dol és un camí personal i únic, cada persona el viu a la seva manera.

-

Cadascú té el seu ritme i procés: l’adaptació i transformació són el resultat d’un procés actiu i
conscient.

-

Totes les emocions i els sentiments que sents al llarg del procés són normals.

-

És normal que a l’inici del procés tinguis dificultats per menjar, dormir o fer activitat física amb
normalitat, fins i tot que et costi mantenir la teva rutina (treballar, la casa…).

-

És normal que sentis cansament i esgotament, que disminueixi el teu interès pel que t’envolta i
t’agrada, que no tinguis ganes de relacionar-te amb les persones.

-

Són moments de dificultat i sentir dolor és natural. Fins i tot es pot sentir culpa, pànic, ràbia,
irritabilitat…

-

Quan la pèrdua és sobtada i inesperada la intensitat emocional és molt més gran. Podem sentir
incredulitat, negació, sensació que no és veritat… Totes aquestes sensacions son 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 molt important la hidratació. L’exercici físic amb 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 entenedores. Parlar de mort i evitar frases com “és al cel”, “està dormint”.

-

Permetre a la persona formar part activa dels rituals d’acomiadament.

-

Mantenir en la mesura del possible les rutines i activitats anteriors a la pèrdua.

-

Mantenir el suport i l’acompanyament els mesos posteriors a la pèrdua: detectant les expressions
emocionals per identificar possibles complicacions.

-

Mantenir l’ambient de suport i seguretat amb normalitat.

-

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.

-

Facilitar l’expressió emocional: disposar d’espais on poder recordar la persona (podeu construir un
petit altar del record amb dibuixos, fotografies, etc). Disposar d’elements de descàrrega de la ràbia
evitant l’autolesió: apretar pilotes, picar coixins…

-

L’expressió emocional pot no ser immediata, això no significa que s’hagi integrat i acceptat amb
tranquil·litat, estar atents als propers dies o setmanes, que pot ser quan s’integri i s’entengui el
significat de la pèrdua. Estar atents a les manifestacions conductuals, emocionals i verbals.
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-

Tenir present que no disposen dels mateixos recursos d’afrontament, per tant, qualsevol
comportament i expressió dels referents els hi pot servir de model.

-

Respectar els ritmes i els temps d’elaboració i afrontament. 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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Annex 4. Document en lectura fàcil ERTO –en
funció de la informació aportada per la Cooperativa Àuria i d’aplicació al CET-.
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