
 
 
 

RESUM PLA DE CONTINGÈNCIA. EDIFICI PI  

Protocol d’entrada (persones ateses i personal):  

 Porta d’entrada única (entrada de l’edifici)  

 S’ha d’entrar amb mascareta   

 Desinfecció de sabates i cadires de roda a la catifa de l’entrada  

 Desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic   

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

 Respectar distanciament interpersonal   

 Esperar-se a les zones habilitades  

 

Mesures d’higiene i prevenció:  

 Portar roba neta cada dia. No es fa us dels vestidors.  

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

 Desinfecció de mans abans de sortir al pati.  

 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  

 Desinfecció de nevera i/o microones després de cada ús.  

 Desinfecció de les zones d’us compartit (banc del pati, 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.  

 

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. Accés per la porta d’entrada 

i sortida per la porta d’emergència que dona al pati.  

 S'estableixen unitats de convivència (grup natural en el cas del B2, bloc sencer en el 

cas del B1). 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.  

 Realitzar els desplaçaments massius (hora de menjador, anar al pati...) de forma 

esglaonada.  

 

Símptomes de COVID-19:  

 Febre o febrícula 

 Tos 



 

1 
 

 Dificultat per respirar 

 Falta d’olfacte o de gust 

 Mal de coll 

 Calfreds 

 Vòmits 

 Diarrea 

 Malestar 

 Dolor muscular 

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 cas de sospita d’un possible cas, s’ha d’aïllar a la persona al vestuari del 
B1 i informar immediatament a la persona referent (Lola). S’avisarà als familiars i la 
persona atesa quedarà supervisada i acompanyada, si cal, per la seva educadora. També 
s’haurà d’avisar a les educadores del B1 per tal de que les persones ateses que fan servir 
aquell bany puguin fer-ho accedint des de l’accés de la sala d’informàtica.   
 Un cop marxi la persona afectada, caldrà desinfectar la zona i ventilar adequadament.  

 


