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Introducció	.................................................................................	
Aquest	pla	de	continuïtat	té	per	objecte	definir	mesures	preventives	per	evitar	el	contagi	
del	COVID-19	a	conseqüència	de	les	tasques	derivades	del	treball,	en	la	fase	de	
desescalament	i	desconfinament	progressiu	en	què	ens	trobem.	

Es	tracta	d’un	protocol	específic	per	a	aquest	servei,	el	qual	complementa	i	adapta	
aquelles	mesures	que,	amb	caràcter	general,	regeixen	per	a	tots	els	centres	i	serveis	del	
Grup	Sant	Pere	Claver.	

Tant	les	mesures	generals	a	nivell	de	Grup	com	aquelles	específiques	d’aquest	servei	en	
concret	es	trobaran	sempre	actualitzades	a	la	url	de	la	nostra	Intranet	habilitada	per	
l’organització	amb	aquesta	finalitat	>>	http://www.santpereclaver.org/covid19/protocol.	

Des	del	16	de	març		els	professionals	del	Club	social	realitzen	teletreball.			

Des	del	dia	1	d’abril	i	del	9	d’abril	respectivament,	els	professionals	Dani	Sutil	i	Carla	Suaz,	
treballen	 en	 horaris	 de	 8	 a	 14h	 i	 de	 15	 a	 20h	 al	 Centre	 residencial	 Cal	Muns	 realitzant	
tasques	 de	 suport	 educatiu	 a	 la	 2ª	 planta	 oberta	 extraordinàriament	 amb	 motiu	 del	
confinament.		

La	resta	d’hores	laborables	(2h	en	el	cas	de	Dani	Sutil	i	4	hores	en	el	cas	de	Carla	Suaz)	,	les	
20h	de	Martí	Delhom	i	les	6	hores	de	Maria	Santos	s’han	destinat	a	mantenir	les	trucades	
telefòniques	als	socis	del	Club	i	la	connexió	virtual	a	través	de	Skype	els	dissabtes	amb	els	
participants	disponibles	de	l’Espai	jove.		

L’equip	es	troba	els	dissabtes	per	coordinar	i	fer	el	seguiment	de	la	situació	dels	socis	del	
Club.		

L’activitat	 del	 Club,	 fonamentalment	 grupal	 i	 que	 utilitza	 els	 espais	 culturals	 de	 la	
comunitat,	 planteja	 el	 repte	 de	 reajustar	 l’atenció	 reduint	 el	 numero	 de	 participants	 i	
limitant	 l’accés	 a	 activitats	 externes	 fins	 que	 aquestes	 tornin	 a	 oferir	 espectacles	 o	
activitats.		

L’alternativa	virtual	es	viable	en	alguns	casos	però	no	per	a	tots	els	usuaris	i	es	fa	necessari	
reorganitzar	 l’atenció	 adaptant-la	 als	 requeriments	 de	 seguretat	 actuals	 (aforament	
limitat,	 adaptació	 als	 espais)	 per	 evitar	 la	 desvinculació,	 el	 risc	 d’aïllament	 i	 el	 major	
impacte	emocional	que	això	implica	en	moltes	de	les	persones	que	atenem.		

La	 transició	cap	el	nou	escenari	de	desconfinament	 i	el	calendari	estan	condicionats	per	
les	 necessitats	 actuals	 de	 la	 Residencia	 Cal	 Muns	 i	 la	 seva	 proposta,	 les	 directrius	 del	
DTASiF	i	l’inici	de	les	activitats	a	l’Hospital	de	Dia.	

	
Programació	..............................................................................	
1ª	fase-	maig			

A	 partir	 de	 dilluns	 dia	 11	 de	 maig	 l’equip	 disposa	 de	 la	 setmana	 per	 trobar-se	
telemàticament	i	preparar	les	activitats	previstes.		
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Organització	d’activitats	previstes	a	traves	de	la	plataforma	meet	per	part	de	l’equip	i	en	
contacte	amb	diverses	entitats	que	ofereixen	activitats	virtuals.		

Elaboració	d’un	Llistat	d’usuaris:		

-	 que	poden	tenir	accés	a	les	xarxes	als	que	se’ls	pot	oferir	activitats	virtuals	
	 (connectabilitat)		

-	 que	no	tenen	accés	a	les	xarxes		

-	 que	necessiten	una	atenció	preferent	(usuaris	residencia	Begur)	–	possibilitat	de	
que	es		puguin	connectar	a	través	d’un	ordinador	de	la	residencia.		

-	 que	presenten	una	situació	de	major	risc	de	contagi	(major	dificultat	per	seguir	les	
	 mesures	de	seguretat,	persones	amb	patologia	prèvia,	etc.	)		

Sondeig	telefònic	dels	usuaris	i	recull	de	la	seva	opinió	sobre	el	retorn	al	club	i	propostes	–	
com	pensen	el	club	els	participants	en	el	futur,	com	s’imaginen	la	tornada???		

Preparació	 dels	 espais	 –	 desplaçament	 de	 l’equip	 a	 l’espai	 del	 club	 per	 penjar	 les		
recomanacions	sobre	les	mesures	de	protecció	en	els	suros	de	l’espai	de	club		i	a	totes	les	
sales	on	esta	previst	que	es	realitzi	alguna	activitat.		

Represa	 del	 contacte	 amb	 els	 voluntaris	 del	 Club	 per	 valorar	 possibles	 formes	 de	
col·laboració	al	llarg	del	procés	de	continuïtat	previst.		

Totes	 les	 activitats	 presencials	 que	 es	 posin	 en	marxa	 s’organitzaran	 al	 voltant	 de	 tres	
eixos:		

-	 espai	disponible	(al	Club	i		a	la	comunitat)		

-	 temps	reduït	i	acotat	de	l’activitat		

-	 grup	de	participants	reduït	amb	un	màxim	de	6	persones	en	espais	que	ho	
permetin		 (descrit	a	l’apartat	espai)		

Del	18	al	25	de	maig	s’implementen	les	primeres	activitats	presencials*	que	es	descriuen	
en	aquest	protocol	 i	que	es	 revisaran	 i	aniran	augmentant	setmanalment	 fins	el	 juny	en	
que	començaria	la	2	fase	de	desconfinament	i	es	combinen	amb	el	seguiment	telefònic.		

Del	25	al	29	de	maig	:	Continuació	activitat	presencial*	i	manteniment	seguiment	telefònic		

2ª	fase	–	juny			

Enviament	del	Planning-	proposta		del	mes	de	juny	amb	activitats	setmanals	programades	
dins	l’espai	del	club	i	als	espais	comunitaris	possibles.		
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Els	 professionals	 ajustaran	 el	 seu	 horari	 laboral	 a	 la	 proposta	 d’activitats	 que	 es	 vagi	
concretant	 setmanalment	 prioritzant	 el	 manteniment	 dels	 horaris	 d’atenció	 directa	 a	
l’horari	de	tarda	de	17	a	20h	i	dissabtes	matí	de	forma	quinzenal.			

La	possibilitat	de	simultanejar	activitats	diverses	dins	i	fora	de	l’espai	del	club	amb	grups	
reduïts	marcarà	el	reajustament	horari	dels	professionals	de	l’equip	i	l’acumulació	d’hores	
disponibles.			

Fins	un	cop	superada	la	2ª	fase	no	es	contempla	la	possibilitat	d’acollir	nous	socis	al	Club	
social	

	
Organització	del	treball	.......................................................	
Activitats	presencials*	previstes	

Durant	 la	 primera	 setmana	 que	 l’equip	 es	 retrobi	 es	 perfilaran	 les	 possibles	 activitats,	
torns	i	ajustaments	horaris	necessaris	per	dur-les	a	terme	de	manera	progressiva.		

Les	 propostes	 es	 replicaran	 per	 donar	 cabuda	 a	 diferents	 participants	 al	 llarg	 de	 la	
setmana	 evitant	 la	 concentració	 de	 mes	 persones	 de	 les	 que	 es	 pugui	 atendre	 en	 els	
espais	que	disposem.		

Les	 sortides	 culturals	 o	 similars	 dependran	 de	 les	 fases	 de	 desconfinament	 globals	 de	
manera	que	tot	 fa	pensar	que	ens	centrarem	en	 les	 fases	 inicials	de	desconfinament	en	
activitats	en	el	club	o	a	l’aire	lliure	(ve	el	bon	temps)	en	grups	reduïts.		

Cal	detectar	quines	son	les	persones	mes	vulnerables	al	contagi	per	raons	mèdiques	que		
s’incorporen	mes	tard	i	en	quines	condicions.	

-	 Caminades:		els	dissabtes	al	matí	però	ampliables	a	d’altres	dies	(el	sedentarisme	
d’aquestes	setmanes	recomana	reiniciar	certa	activitat	i	en	petits	grups	pot	resultar	
estimulant	i	motivador).		

-	 Espai	d’assemblea	–	al	pati	(intercanvi	d’impressions	sobre	el	període	viscut,	
incerteses	i	suport	emocional	a	l’experiència	i	a	noves	formes	de	participació	a	la	
comunitat	i	de	relacions	socials	des	d’una	distància	recomanada	pel	risc	de	contagi).		

-	 Berenar-	protocol·litzat	i	variant	mes	dirigida	que	l’habitual:	rentat	de	mans,	ús	
rentavaixelles,	preparació	de	l’àpat	per	part	dels	professionals	degudament	equipats.		

-	 Cinefòrum	-		sala	polivalent	–	valorar	la	simultaneïtat	del	fòrum	on	line	amb	altres	
usuaris	o	entitats.		
	



	

www.santpereclaver.org/covid19/protocol	
	

	

-	 Taller	mascaretes	–	confecció	mascaretes	pels	usuaris	del	club	social	–	taller	reduït		

-	 Gimnàs-	convocatòria	online	amb	el	voluntari	(possible	retorn	i	tutorial)	

-	 Hort	Urbà	–	grup	reduït	(2-3	persones	amb	monitor)	possibilitat	de	reprendre	
activitat	comunitària	en	cas	que	estigui	obert	l’espai	i	ampliar	horari	d’atenció	al	matí.	

	

Espais	..............................................................................................	
Totes	 les	 activitats	 presencials	 que	 es	 posin	 en	marxa	 s’organitzaran	 al	 voltant	 de	 tres	
eixos:		

- espai	disponible	(al	Club	i		a	la	comunitat)		
- temps	reduït	i	acotat	de	l’activitat		
- grup	 de	 participants	 reduït	 amb	 un	 màxim	 de	 6-	 8	 persones	 en	 espais	 que	 ho	

permetin			

Les	activitats	del	club	social	es	realitzen	majoritàriament	a	la	planta	baixa	de	la	Casa	jove	
de	la	Marina,	en	la	fase	1	i	2	del	pla	de	continuïtat	es	preveu	l’ús	dels	següents	espais:		

- Sala	polivalent	(	cuina	i	menjador	)	amb	un	aforament	màxim	de	8	persones			
- Sala	–	taller	2	–	aforament	màxim	de	3	persones		
- Pati	–	aforament	màxim	de	8	persones	

La	 programació	 de	 les	 activitats	 es	 replicarà	 al	 llarg	 de	 la	 setmana	 per	 permetre	 la	
participació	de	diferents	persones	en	grups	reduïts	i	mantenint	l’aforament	màxim	previst.	
Es	a	dir,	cada	dia	es	permetrà	l’accés	a	persones	diferents	de	manera	que	tots	aquells	que	
puguin	venir	ho	facin	amb	les	màximes	mesures	de	seguretat	i	progressivament	es	faciliti	
la	revinculació.		

L’espai	 de	 trobada	 de	 l’Espai	 jove	 esta	 ubicat	 al	 c/	mineria	 i	 no	 es	 preveu	 la	 utilització	
durant	la	1ª	fase	del	desconfinament.	L’aforament	de	la	sala	es	d’un	màxim	de	3	persones.		

S’utilitzaran	 espai	 oberts	 i	 a	 l’aire	 lliure	 per	 convocar	 als	 joves	 amb	 caràcter	 setmanal	 i		
quan	estigui	prevista	alguna	activitat.		

Els	espais	que	no	es	podran	utilitzar	estaran	tancats	amb	clau.		

En	 l’espai	 de	 recepció	 i	 les	 sales	 habilitades	 es	 disposarà	 de	 cartells	 explicatius	 amb	 les	
recomanacions	pel	que	fa	a	les	mesures	de	seguretat	obligatòries.		
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Mesures	de	protecció	individuals	.................................	
El	professional	disposarà	de	material	EPI	:	1	mascareta	FPP2,	gel	hidroalcohòlic	i	guants	i	
seguirà	les	recomanacions	del	Protocol	amb	Mesures	de	prevenció.		

Els	 professionals	 disposaran	 d’una	 mascareta	 de	 tela	 per	 a	 complementar	 la	 FPP2	 i	
mantenir-la	neta	mes	dies.		

Protocol	d'actuació	davant	d'una	persona	atesa	amb	sospita	de	COVID-19:	s’acordarà	quin	
es	 l’espai	 de	 planta	 baixa	 que	 està	 reservat	 per	 l’aïllament	 de	 persones	 amb	
simptomatologia	 compatible	amb	COVID19	o	en	 situació	de	probable	o	possible	 contagi	
per	contacte.		

El	material	 de	protecció	quedarà	 guardat	 en	un	 calaix	de	 recepció	 	 en	un	 sobre	amb	el	
nom	de	cada	professional.		

Setmanal	 o	 quinzenalment,	 els	 professionals	 sol·licitaran	 via	 correu	 electrònic	 a	
mgarciaduran@spcsocial.org	 la	 reposició	 del	 material	 EPI	 que	 necessiti	 de	 cara	 a	 la	
propera	setmana/quinzena.	

	

Mesures	de	protecció	per	a	les	persones	ateses	
o	visites	.........................................................................................	
Dispensador	de	gel	desinfectant	a	l’entrada	del	servei	i	a	la	sala	polivalent.	

Indicació	de	rentar-se	les	mans	abans	i	desprès	de	cada	activitat	i	en	arribar	al	club.		

Estora	amb	gel	desinfectant	a	l’entrada	de	l’edifici.		

Tots	els	usuaris	participaran	en	les	activitats	amb	la	mascareta	quirúrgica,	aquells	usuaris	
que	no	portin	mascareta	no	podran	participar	de	l’activitat.		

Els	usuaris	tindran	accés	a	informació	sobre	les	recomanacions	de	protecció	generals	i	les	
derivades	de	l’ús	de	l’espai	de	club	en	cartells	informatius	de	fàcil	lectura	exposats	en	els	
diferents	espais	en	els	que	es	permet	activitat.	

.............................................................................................................	
	
Protocol	elaborat	per:	

Marisa	Garcia-Duran	/	mgarciaduran@spcsocial.org	/	607615071		
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