RESUM PLA DE CONTINGÈNCIA SUPORT GAE. BLOC A. EDIFICI
L’OLIVERA
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.

Dos espais de treball amb espai suficient.
Ubicar en l´espai del mig com a lloc d´entrada amb la taula amb el gel desinfectant i
nomes fer-lo servir com a entrada als tallers. No podrà fer-se servir com espai de
descans, tot i que sí que es pot destinar una part per si és necessari ampliar els tallers i
les zones de treball individualitzades, necessàries en aquest suport.
La sortida serà pels tallers.
Cada taller, en principi, funcionarà com a una unitat de convivència, no s’ajuntarà tot
el suport. Cada unitat de convivència compta amb un educador i un educador de
suport.

Protocol d’entrada (persones ateses i personal):








Porta d’entrada única (entrada del mig de l’edifici)
S’ha d’entrar amb mascareta ( i han de portar alguna més de recanvi)
Desinfecció de sabates a la catifa de l’entrada de l’edifici .
Desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic, situat a una tauleta a l’entrada.
Prendre temperatura i registrar-la al full de registre. Temperatura màxima: 37,7°C
Respectar distanciament interpersonal
Esperar-se a les zones habilitades, posant marques per esperar el seu torn (marca al
terra o bé cadires amb un distanciament).

Mesures higièniques bàsiques:





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 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.
Desinfecció de nevera i/o microones després de cada ús (queda per l’ús exclusiu dels
educadors).
Desinfecció de les zones d’us compartit (banc de la terrassa, cadires i taula de
l’exterior...)
L'ús de la mascareta és obligatori en TOTS els desplaçaments i sempre que no es pugui
guardar la distància de seguretat.
Es reorganitzarà l’espai dels tallers. Treure tot el que no sigui d’ús necessari (cadires
sobrants, sofàs, precintar estanteries amb material d’ús col·lectiu)
Es prioritza material preparat per a ús individual. Caldrà que algun material el porti
l’usuari de casa (per exemple els auriculars)
No poden accedir al centre persones externes a la Fundació. En el cas de les famílies
que acompanyes als seus familiars, romandran a la porta, però no poden accedir a
l’edifici.
Monitors es canvien de roba. La roba de recanvi es guarda a les seves taquilles
personals. Només es realitzarà aquest canvi de roba si és essencial fer-ho per algun
tipus d’activitats. Si no és necessari, l’educador farà el mateix que les persones ateses:
venir de casa amb la roba de feina neta cada dia.
Comprovació i registre dels dispensadors (sabó, paper de mans, mocadors...) a diari
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. El telèfon del taller no ha de ser manipulat per tothom. Serà
l’educador el que agafi sempre les trucades.

Mesures organitzatives:
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Entrades i sortides esglaonades (pactades amb les famílies i tenint en compte els
horaris dels autobusos)
Direcció única de circulació al centre marcada. Accés per la porta d’entrada del mig de
l’edifici i sortida per la porta de cadascun dels tallers.
S'estableixen unitats de convivència (cada taller). 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.
Cada unitat de convivència disposa del seu propi wc i vestidor (aquest darrer només
s’utilitzarà en cas de necessitat). Donat que hi ha persones que poden fer ús del wc
sense segur les mesures i sense tenir present que hi hagi alguna altra persona, és
possible que s’hagi de tancar l’accés al wc i tenir la clau els educadors per poder tenir
un millor control.
Els espais, per tal de mantenir i assegurar la distància física, quedaran delimitats amb
el propi mobiliari. Cada taula, a més, serà ocupada per 2 persones amb una pantalla de
metraquilat/plàstic al mig.
A cada espai personal es disposarà d’un lloc específic per poder deixar cadascú la seva
mascareta mentre no es fa ús.
Realitzar els desplaçaments massius (hora de menjador, anar a l’exterior, de forma
esglaonada).







Les portes del taller, excepte les de sortida a l’exterior s’hauran de mantenir obertes.
En el cas d’aquest suport, potser serà necessari mantenir-les tancades per tal de reduir
estímuls i que les persones no puguin accedir amb facilitat d’un taller a un altre.
Cada usuari portarà la seva pròpia ampolla d’aigua marcada amb el seu nom i que es
pugui diferenciar i si requereix d’altres estris o materials també caldrà que vagin
marcats.
Així mateix, les papereres que siguin per diferents tipus de residus hauran d’estar
marcades.

Símptomes de COVID-19:











Febre o febrícula
Tos
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. Símptomes de sospita: Febre de 37.7 o més, tos o dificultat respiratòries.
 En cas de sospita d’un possible cas, s’ha d’aïllar a la persona a un dels vestidors de
l’edifici o en el propi taller. En un espai reservat per aquest fet i separat de la resta de
persones.
 S’avisarà als familiars i la persona atesa quedarà supervisada i acompanyada, si cal, per
la seva educadora. El monitor també es posarà la mascareta (en aquest cas la FFp2.
S’avisarà al TS de referència, que avisarà a la família per tal que la vinguin a buscar i al
director del centre per donar coneixement a PRL i/o al responsable del Pla de contingència
per tal d’avisar a la Doctora de la UBS. Caldrà tenir clar les persones que han estat en
contacte per prendre les mesures que ens recomanin.
 Un cop marxi la persona afectada, caldrà desinfectar la zona i ventilar adequadament.
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