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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.	

El	Servei	de	Voluntariat	va	aturar	totes	 les	activitats	presencials	el	12	de	març	davant	 la	
situació	prèvia	a	la	declaració	de	l'estat	d'alarma.		Durant	aquest	mes	i	mig	hem	estat	en	
contacte	amb	els	voluntaris	per	telèfon	i	WhatsApp	i	correu	electrònic.	

Alguns	voluntaris	han	continuat	fent	la	seva	tasca	d'acompanyament	de	forma	telefònica	
o	 per	 videotrucada	 així	 com	 realitzant	 accions	 concretes	 proposades	 pels	 professionals	
d'alguns	 serveis,	 com	 enviar	 vídeos	 a	 les	 persones	 que,	 alguns	 voluntaris	 normalment	
acompanyen	 i	 que	 ara	 estaven	 confinades	 a	 les	 residències	 o	 a	 casa	 seva	 sense	 poder	
sortir.	

Durant	tot	aquest	temps	hem	estat	en	contacte	amb	la	Federació	Catalana	de	Voluntariat	
Social	que	ha	anat	establint	pautes	de	 funcionament	del	 voluntariat	a	Catalunya	 segons	
s'ha	anat	 indicant	des	de	 la	Generalitat	en	 funció	de	 la	 situació	d'emergència	en	 relació	
amb	la	COVID-19.	

Aquest	 protocol	 l'hem	 treballat	 conjuntament	 amb	 la	 Cap	 de	 Recursos	 Comunitaris,	
Marisa	Garcia-Duran	i	amb	l	'Eshel	Herzog,	coordinador	del	SSUVI.			

Es	una	proposta	que	caldrà	ajustar	i	que	dependrà,	en	gran	part,	de	com	estigui	la	situació	
a	cada	servei	de	cada	una	de	les	tres	fundacions	que	conformen	Sant	Pere	Claver,	ja	que	el	
Servei	 de	 Voluntariat,	 és	 transversal	 i	 dóna	 suport	 a	 diferents	 programes,	 serveis	 i	
equipaments	de	l'entitat.	 Igualment,	caldrà	tenir	en	compte		el	fet	que	hi	ha	voluntaris	 i	
voluntàries	que	formen	part	del	nostre	equip	que	per	edat	i	per	patologies	físiques	formen	
part	 del	 grup	 de	 risc	 de	 la	 COVID	 19,	 per	 tant	 caldrà	 respectar	 i	 seguir	 les	 indicacions	
marcades	per	les	institucions	a	escala	general.	
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Programació	.............................................................................	
Plantegem	 quatre	 fases	 per	 anar	 configurant	 de	 forma	 més	 concreta	 l'activitat	 i	
funcionament	 dels	 diferents	 programes	 i	 accions	 voluntàries	 que	 es	 duen	 a	 terme	 a	 la	
nostra	entitat:	
1ª	fase	(setmana	de	l'11	al	15	de	maig):	

El	dia	8/5	tenim	convocada	una	reunió	virtual	amb	tots	els	voluntaris/es:	posada	en	comú	
sobre	la	situació	actual	per	repensar	el	voluntariat	a	curt	i	mitjà	termini.	Caldrà	valorar	les	
opinions,	iniciatives	i	reflexions	des	dels	mateixos	voluntaris	i	incorporar-les	a	la	proposta.	

-	Definir	junt	amb	els	professionals	referents	quines	activitats	de	voluntariat	es	poden	fer	
contemplant	 l'opció	 virtual	 i	 quines	 no.	 Delimitar	 el	 màxim	 possible,	 què	 pot	 fer	
actualment	 un	 voluntari	 i	 que	 no.	 En	 aquesta	 primera	 proposta	 entenem	 que	 el	
voluntariat	 presencial	 no	 hauria	 de	 reprendre's	 fins	 que	 no	 estiguem	 en	 una	 situació	
general	més	"normalitzada"	 i	 fora	de	risc	 tant	pels	voluntaris/es	com	per	a	 les	persones	
que	reben	l'acció	voluntària.	

-	 Parlar	 amb	 els	 voluntaris	 per	 poder-los	 explicar	 i	 concretar	 els	 aspectes	 que	 calguin	 i	
veure	 si	 ells	 es	poden	adaptar	o	no,	 si	 volen	o	no,	 si	 estan	en	 condicions	o	no...	 de	 fer	
determinades	modificacions	o	canvis	en	el	voluntariat	que	duen	a	terme.	

2ª	fase	(setmana	del	18	al	22	de	maig):	

-	 Plantejar	 noves	 convocatòries	 de	 reunions	 virtuals	 específiques	 per	 a	 cada	 equip	 de	
voluntariat	 (separar	per	serveis	 i	programes)	segons	el	que	hàgim	anat	valorant	amb	els	
professionals.	

3ª	fase	(setmana	del	25	al	29	de	maig):	

-	Detallar	quins	serveis	de	voluntariat	es	reprenen	i	quins	queden	ajornats	en	aquests	
moments.		

-	Sistematitzar	les	propostes	online	i	altres	activitats	possibles	un	cop	els	voluntaris	hagin	
rebut	la	formació	necessària,	si	s’escau,	i	calendaritzar	la	intensitat	i	durada	dels	serveis.		

4ª	fase	(del	2	al	5	de	juny)		

-	Fer	seguiment	i	valoració	dels	programes	i	accions	de	voluntariat	que	s'estiguin	
realitzant-tenint	en	consideració	el	període	de	vacances	d'estiu	i	l'alleujament	de	les	
mesures	de	desconfinament.		

-	Balanç	del	procés	i	previsió	de	possibles	serveis	de	voluntariat	presencial.		
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Organització	del	treball	.......................................................	
En	 l'àmbit	de	Coordinació	del	Servei	de	Voluntariat,	es	continuarà	amb	el	 teletreball,	 ja	
que	la	professional	responsable,	la	Miriam	Bonet,	es	una	professional	TES	(embaràs	de	7	
mesos).	

-	 Tasques	 vàries	 com	 a	 responsable	 del	 servei	 de	 Voluntariat,	 tant	 pel	 que	 fa	 a	
participació	 externa	 (FCVS,	 participació	 en	 grups	 de	 treball....)	 com	 interna	 (preparació	
baixa	maternitat	i	traspàs,	revisió	de	documents,	comunicació...)	

-	 Captació	 i	 selecció	 de	 nous	 voluntaris:	 No	 es	 captaran	 ni	 es	 seleccionaran	 persones	
voluntàries	 noves	 fins	 Setembre.	 Seguirem	 les	 pautes	 generals	 establertes	 de	
desconfinament	 i	 anirem	 valorant	 la	 continuïtat	 de	 les	 diferents	 activitats,	 seguint	 les	
indicacions	de	la	Comissió	de	Seguiment	COVID-19	del	GSPC.	

En	el	cas	que,	algun	servei	de	l'entitat	requereixi	un	voluntari/a	es	valorarà	la	sol·licitud	i,	
si	es	pot	donar	resposta,	es	farà	amb	voluntariat	ja	donat	d'alta	a	la	nostra	entitat.		

-	Formació:	

Interna:	No	es	faran	sessions	informatives	presencials	per	a	nous	voluntaris	ni	per	a	
persones	interessades	en	conèixer	el	nostre	voluntariat	durant	aquesta	primera	proposta.		
Tan	sols	es	faran	sessions	informatives	o	de	formació	per	a	voluntaris	que	ja	estiguin	
donats	d'alta	al	nostre	Servei	en	el	cas	que	calgui	informar-los/formar-los	sobre	noves	
maneres	de	funcionament	de	les	accions	de	voluntariat	i	s’oferirà	formació	sobre	l’	ús	de	
tecnologies	de	comunicació	en	línia	i	virtuals	i	una	d’atenció	telefònica.		

En	el	cas	dels	voluntaris	que	hagin	de	fer	un	voluntariat	nou	com	és	el	cas	de	l'equip	de	
voluntaris	 que	 faran	 l'acompanyament	 telefònic	 als	 pacients	 de	 l'Hotel	 Salut	 Sagrada	
Família	es	farà	una	formació	específica.	

Externa:	 si	 hi	 ha	alguna	 formació	que	 sigui	d'interès	per	 als	nostres	 voluntaris	 es	podrà	
realitzar	si	és	en	format	en	línia	

-	 Acompanyament	 i	 seguiment	 dels	 voluntaris	 i	 de	 les	 activitats	 desenvolupades	 pels	
mateixos	per	mitjà	d'atenció	telefònica,	videotrucada,	WhatsApp	o	correu	electrònic.	

-	 Seguiment	 i	 coordinació	 amb	 professionals:	 contacte	 via	 telèfon,	 correu	 electrònic,	
videotrucada	amb	els	professionals	referents	de	cada	servei	/programa	on	el	voluntariat	
de	l'entitat	realitza	les	activitats.	

En	 el	moment	 en	 que	 sigui	 possible	 reprendre	 serveis	 presencials	 els	 voluntaris	 han	 de	
disposar	de	d’identificació	com	a	voluntari	de	l’Entitat	a	la	que	pertanyen		i	del	certificat	
expedit	per	l’Entitat	i	que	els	autoritza	a	realitzar	el	servei	en	contacte	amb	els	usuaris.		
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Espais	..............................................................................................	
En	el	cas	que	es	reiniciïn	els	serveis	presencials	de	l’equip	dels	voluntaris/es	caldrà	especificar	les	
pautes	d'actuació	determinades	per	cada	Servei/Programa	on	es	desenvolupi	el	servei.	

Mesures	de	protecció	individuals	.................................	
S’informarà	de	forma	periòdica	als	voluntaris	de	les	mesures	de	protecció	fixades	pel	Grup	SPC.	A	
aquestes	mesures	 així	 com	 les	 pautades	 per	 la	 Federació	 Catalana	 de	 Voluntariat	 Social,	 caldrà	
afegir	 les	 que	 cada	 servei	 en	 concret	 estigui	 aplicant	 en	 el	 moment	 en	 què	 es	 duu	 a	 terme	
l'activitat	voluntària.		

L'entitat	 dotarà	 de	 les	mesures	 de	 protecció	 a	 les	 persones	 voluntàries	 un	 cop	 la	 seva	 activitat	
torni	a	ser	presencial.		

	

Mesures	de	protecció	per	a	les	persones	ateses	
o	visites	.........................................................................................	
Les	persones		receptores	de	les	activitats	de	voluntariat	hauran	de	seguir	les	mesures	de	protecció	
indicades	per	cada	servei	pel	qual	són	ateses	(usuàries).	

Altra	informació	.......................................................................	
La	professional	 responsable	del	 Servei	de	Voluntariat,	Miriam	Bonet	es	 troba	embarassada	de	7	
mesos	 i	 la	previsió	de	baixa	maternal,	 si	 l'estat	 físic	 i	el	desenvolupament	de	 l'embaràs	continua	
dins	 de	 la	 normalitat	 i	 li	 permet	 continuar	 activa	 laboralment,	 és	 iniciar-la	 al	 mes	 de	 Juny	 i	
retornarà	a	l'activitat	laboral	a	finals	del	mes	de	Desembre	de	2020	(a	concretar	pel	Departament	
de	RR.HH).	 	Es	preveu	la	contractació	d’un	professional	amb	un	perfil	polivalent	que	pugui	donar	
suport	 a	 l'	 Eshel	en	 SSUVI	i	 voluntariat	 per	 posteriorment	 anar	 entomant	 el	 projecte	 amb	 Estel	
Tàpia.	

Protocol	elaborat	per:	

- Miriam	Bonet	·	637474018	
mbonet@spcsocial.org	
voluntaris@spcsocial.org	
	

- Marisa	Garcia-Durán	·	607	615	071	
mgarciaduran@spcsocial.org	

- Eshel	Herzog	·	634	255	738	
eherzog@spcsocial.org	
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