
 
 
 

RESUM PLA DE CONTINGÈNCIA SUPORT C1. EDIFICI GARROFER  

Accions i mesures previstes 

Quant a les mesures a adoptar per a aquesta represas'haurà d'evitar que el fet de reactivar 

l'activitat, suposi un risc d'augment de les infeccions, la qual cosa derivaria en noves mesures 

de contenció i en repercussions econòmiques encara majors. 

En aquest procés s'ha de ser caut i definir un pla específic amb mesures d'higiene col·lectiva i 

individual, mesures tècniques i organitzatives mesures sanitàries de desinfecció i control i 

“noves tecnologies”. 

També s'estableixen les mesures organitzatives necessàries davant possibles baixes del 

personal a conseqüència de la pandèmia, identificant els recursos humans disponibles i 

estimant una cadena de substitucions per als llocs essencials en la continuïtat de les tasques. 

 

Protocol d’entrada (persones ateses i personal):  

 Porta d’entrada única (entrada de l’edifici més propera a la carretera principal) i 

diferenciació amb la sortida. Al taller de la Bugaderia l’entrada i sortida és la mateixa, 

donat que és una sola unitat de convivència, així com també el taller situat a la Sala de 

Psicomotricitat. 

 S’ha d’entrar amb mascareta   

 Desinfecció de sabates i cadires de roda a la catifa de l’entrada de l’edifici del Garrofer, 

així com el taller situat a l’edifici de la Bugaderia i el taller situat a la Sala de 

Psicomotricitat. 

 Desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic, situat a l’entrada de l’Edifici Garrofer, 

Taller Bugaderia i taller Sala de psicomotricitat. 

 Prendre temperatura i registrar-la al full de registre. Temperatura màxima: 37,7°C. Es 

farà a l’entrar a cada edifici 

 Respectar distanciament interpersonal  

 Esperar-se a les zones habilitades marcades a terra de l’entrada, a la terrassa. 

 

Mesures higièniques bàsiques: 

 Portar roba neta cada dia. No es fa us dels vestidors (només en casos de   

 Rentar mans sovint amb sabó si es pot i si no amb gel hidroalcohòlic.  

 Desinfecció de mans abans de sortir a la terrassa 

 Mantenir finestres obertes si es possible tot el dia. Si la temperatura no ho permet, 

ventilar el taller al menys 10 minuts cada 2 hores  

 Desinfectar WC després de cada ús  

 Netejar manetes, poms de portes i superfícies de contacte freqüent de forma sovint. 

Tenir molt present el recorregut que necessita la persona invident atesa al Garrofer 4, 

aquest cas estarà a l’edifici de la Sala de psicomotricitat. 

 Desinfecció de nevera i/o microones després de cada ús. Restringir l’ús exclusivament 

als educadors. 
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 Desinfecció de les zones d’us compartit (banc de la terrassa, sala PDI, aula 

ordinadors,..).  

 L'ús de la mascareta és obligatori en TOTS els desplaçaments i sempre que no es pugui 

guardar la distància de seguretat.  

 No poden accedir al centre persones externes a la Fundació.  

 Monitors es canvien de roba cada dia. La roba de recanvi es guarda amb bosses a 
partnomés d’aquells educadors que sigui imprescindible que es canviïn de roba al 
taller. 

 Comprovació i registre dels dispensadors (sabó, paper de mans, mocadors...) a diari 
per part dels educadors. 

 Els espais comuns es fan servir per torns i quan un marxa l’ha de desinfectar per al 
següent grup.  

 Tancar les fonts. Cada usuari porta la seva ampolla d’aigua.  

 Telèfons d’ús personal. S’haurà de limitar les estones en que poden fer ús del seu 
telèfon, així com limitar el telèfon del taller a ús exclusiu de l’educador. 

 

Mesures organitzatives:   

 Entrades i sortides esglaonades (pactades amb les famílies i tenint en compte els 

horaris dels autobusos)  

 Direcció única de circulació al centre marcada al terra/pared. Accés per la porta 

d’entrada i sortida per la porta que dona a la Sala de psicomotricitat. Els altres dos 

tallers (Sala de Psicomotricitat i Bugaderia) entren i sorten per allà mateix, donat que 

és un sol espai i una sola unitat de convivència. 

 S'estableixen unitats de convivència (grups naturals), . Això vol dir que hem de 

respectar les mesures d’higiene i prevenció entre les persones de la unitat de 

convivència i hem d’evitar el contacte amb les persones que no pertanyen a la unitat 

de convivència.  

 Per tal de respectar els metres necessaris per a mantenir el distanciament físic, els 

tallers queden distribuïts de la següent manera: 

o Taller 1 i 2.- Unitat de convivència 1 (Educador referent: Juan). Un dels 2 wc 

quedarà tancat 

o Taller 3 i 4 .- Unitat de convivència 2 (Educadora referent: Ceci). Un dels 2 wc 

quedarà tancat. 

o Sala de Psicomotricitat.- Unitat de convivència 3 (Educadora referent: 

Setembre Berta i a partir d’octubre Marisa). Un dels 2 wc quedarà tancat. 

o Bugaderia.- Unitat de convivència 4 (Educadora referent: Sílvia) 

 

 Realitzar els desplaçaments massius (hora de menjador, anar a la terrassa...) de forma 

esglaonada.  

 Es prioritzen activitats a l’aire lliure. 

 Ús de furgonetes restringit a activitats i moments puntuals. La furgoneta quedarà, 

bàsicament, per a les persones amb mobilitat reduïda i/o alguna activitat fora del 

centre que sigui necessari fer. En el cas de ser utilitzada per diferents persones, es 

deixarà uns minuts airejant-se i es desinfectarà (cinturó de seguretat, volant canvi de 

marxes, manetes...) 
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 Les dutxes del vestidor de noies  del Garrofer  estaran obertes per  casos  puntuals  

(una educadora es dutxarà cada dia) i emergències.. Hi haurà tovalloles per si fan falta. 

Quan es facin servir han de posar-se en una bossa i portar-les a rentar a Bugaderia. 

 En funció de l’horari els usuaris podran esmorzar al taller. L’Educador serà el 

responsable de portar al reciclatge del CEO els envasos que es puguin generar (no hi 

haurà recollida interna). Però es prioritza tipus de menjar en una carmanyola personal 

i que el rebuig torni a casa.Si és fruita i és necessari, vindrà tallada de casa. 

 

Símptomes de COVID-19:  

 Febre o febrícula (37.7 o més) 

 Tos 

 Dificultat per respirar 

 Falta d’olfacte o de gust 

 Mal de coll 

 Calfreds 

 Vòmits 

 Diarrea 

 Malestar 

 Dolor muscular 

Mesures de prevenció del risc de difusió contaminació 

Segur el protocold’entrada  i el de desinfecciódelsmaterials i espais (igual per a totsels C.O) 
i seguir les mesures higièniques i de distanciament que ja s’hanexplicat. 
 
Es mantindranelsgrupsanomenats “grup de convivència”, no es barrejaran les persones en 
les activitatssinó que passaran la jornada amb el mateixgrup de companys i educador. 
 
En el casd’aquest bloc C1, les unitats de convivènciasónd’unes 14 persones cadascuna, les 
que formen cada grup natural. 

 

Mesures d’actuació davant de “sospita o activació” d’un possible cas de 

COVID-19:  

 Si una persona atesa o professional dona una temperatura una mica més elevada de 
l’habitual (però no supera la temperatura límit), s’haurà d’anar controlant la temperatura 
cada hora.  
 En el cas que una persona presentisímptomes de sospita se liposarà una mascareta i se 
l’aïllarà a la sala de la farmaciola. El monitor també es posarà la mascareta.  
 S’avisarà al TS de referència, que avisarà a la famíliaper  tal  que  la  vinguin  a  buscar  i  
al  director  del  centre  per  donar  coneixement  a  PRL.    Es demanarà  a  les  famílies  que  
estiguinlocalitzables  i  ambdisponibilitat  de  venir a  buscar  alsusuaris.  
 Un cop evacuada la persona s’haurà de netejar i desinfectar la zona de treball i la 
d’aïllament. També caldrà identificar els contactes. 
 La persona responsable (Beth / Lola) Trucarà a UBS de referencia per tal d’informar de 
la suspita i de la traçabilitat. 
 Un cop marxi la persona afectada, caldrà desinfectar la zona i ventilar adequadament.  


