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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.	

Actualment	 els	 professionals	 de	 l’equip	 fan	 teletreball	 i	 seguiment	 telefònic	 dels	 joves	
programats	a	l’agenda	i	visites	presencials	1	cop	per	setmana	dels	joves	que	han	de	signar	
documentació	per	tramitar	la	prestació.		

Es	preveu	un	progressiu	augment	de	derivacions	resultat	de	 l’aplicació	de	 la	modificació	
de	la	Llei	13/2006	a	partir	del	27	d’abril.	

	

Programació	..............................................................................	
Està	previst	desplegar	les	accions	en	diverses	fases.		

Fase	1-	maig		

Durant	 aquesta	 fase	 s’atendran	 de	 forma	 presencial	 exclusivament	 aquells	 casos	 en	 els	
que	es	donin	els	següents	supòsits:		

-	 El/la	 jove	 ha	 de	 signar	 el	 seu	 pla	 de	 treball	 per	 continuar	 tramitant	 a	 nivell	
administratiu	el	seu	expedient	(cal	aportar	document	original).		

La	 resta	 de	 joves	 es	 continuaran	 atenent	 telemàticament	 a	 excepció	 d’algun	 jove	 en	
seguiment	que	l’educador/a	consideri		imprescindible	atendre	presencialment	per	valorar	
la	seva	situació	personal	i	que	haurà	comentat	amb	la	coordinadora.		

La	programació	de	la	visita	la	realitzarà	el	referent	educatiu	de	cada	cas.		

Fase	2-	juny	–	juliol		

Tenint	en	compte	les	recomanacions	del	Departament	de	Salut,		al	llarg	del	procés	de	des	
confinament	es	procedirà	a	augmentar	l’activitat	presencial	en	aquest	ordre:		

1-	 SIGNATURA	 PTI	 -	 Continuar	 convocant	 els	 i	 les	 joves	 que	 hagin	 de	 signar	 PTI	 per	
continuar	la	gestió	administrativa		de	la	prestació	

2-	PRIMERA	ENTREVISTA	-	Convocar	en	primera	entrevista	presencial	els	i	les		joves		dels	
que	 hem	 rebut	 sol·licitud	 i	 que	 telefònicament	 es	 difícil	 treballar	 el	 plantejament	 d’una	
proposta	de	treball.		

3-	 ENTREVISTA	 DE	 SEGUIMENT	 –	 	 Convocar	 exclusivament	 	 els	 i	 les	 joves	 que,	 per	 la	
situació	 personal	 que	 estan	 vivint	 i	 o	 les	 dificultats	 que	 presenten,	 es	 recomanable	
l’atenció	 presencial	 i	 aquesta	 ha	 de	 permetre	 consolidar	 el	 procés	 de	 vinculació	 i/o	 el	
manteniment	de	la	prestació	econòmica.		
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En	 tots	 els	 casos	 es	 procedirà	 seguint	 les	 recomanacions	 previstes	 i	 necessàries	 per	
mantenir	 la	 distancia	 de	 seguretat	 i	 evitar	 que	 a	 la	 sala	 d’espera	 coincideixin	mes	 de	 4	
usuaris.	

Els	joves	son	convocats	pel	seu	educador/a	referent	o	de	l’Administrativa	de	la	2	planta.		

Es	continuarà	realitzant	el	seguiment	telefònic	de	la	resta	de	joves.	

Es	 continuaran	 realitzant	 les	 reunions	 d’equip	 els	 dimecres	 i	 divendres	 a	 traves	 de	 la	
plataforma	Jitsi	Meet	per	continuar	treballant	 la	reorganització	de	l’equip	necessària	per	
assolir	 l’increment	 progressiu	 de	 derivacions	 prevista	 i	 la	 valoració	 dels	 joves	 que	
continuaran	percebent	la	prestació	passant	a	pròrroga	social	i	aquells	que	seran	denegats.		

	

Organització	del	treball	.......................................................	
Per	tal	de	formalitzar	la	signatura	dels	plans	de	treball	i	continuar	la	gestió	administrativa	l’equip	
s’organitzarà	de	la	següent	manera:		

A	 partir	 de	 la	 setmana	del	 8	 de	 juny	 	 els	 professionals	 es	 desplaçaran	 a	 vila	 i	 vilà	 2	 dies	 	 a	 la	
setmana	per	atendre	els	joves	pendents	de	signar	el	pla	de	treball.	

Dilluns	–	Gemma	Garriga	i	Cristina	Gomez	de	8	a	17h		

Dimarts-	Gemma	Garriga	i	Cristina	Gomes	de	8	a	15h		

Dimecres	–	Nuria	Lopez	i	David	Borrell	de	8	a	17h	

Dijous	–	Nuria	Lopez	i	David	Borrell	de	8	a	14h	

Es	convocarà	un	jove	cada	hora	per	evitar	que	coincideixin	a	la	sala	d’espera	durant	el	temps	que	
estigui	obert	el	centre.	Si	es	necessari	per	numero	de	joves	a	convocar	es	programarà	un	segon	dia	
o	es	convocarà	la	següent	setmana.		

En	 funció	de	 l’horari	d’obertura	del	 centre	els	professionals	poden	adaptar	el	 seu	horari	 laboral	
allargant	l’activitat	presencial	diària	per	evitar	nous	desplaçaments.	En	aquest	cas	es	comunicaria	
la	variació	horària	a	RRHH	a	través	del	quadre	setmanal	de	situacions	laborals.		

Els	joves	rebran	un	justificant	d’assistència	que	justifiqui	el	seu	trajecte.		

A	partir	del	mes	de	setembre	 	els	professionals	es	desplaçaran	a	vila	 i	vilà	de	 forma	alterna	una	
setmana	presencial,	una	setmana	teletreball.		

En	funció	de	la	evolució	durant	els	propers	mesos,	els	professionals	mantindran	a	partir		d’octubre	
el	divendres	per	gestions	administratives	i	seguiments	telemàtics	amb	els	joves.		

Durant	el	mes	d’agost	la	previsió	es	la	de	mantenir	treball	telemàtic	tots	els	dies	de	la	setmana	i	
atendre	de	forma	excepcional	algun	jove	a	nivell	presencial	tenint	en	compte:		

- Durant	el	mes	d’agost	baixa	l’assistència	ja	sigui	per	que	els	joves	treballen	o	per	que	no	
acudeixen	

- No	es	poden	fer	gestions	administratives	per	que	l’ASJTET	esta	tancada	
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- Es	preveu	que	en	el	cas	que	un	professional	hagi	d’atendre	joves	de	forma	presencial	per	
qüestions	 de	 caràcter	 administratiu	 ho	 comunicarà	 a	 la	 Coordinadora	 amb	 suficient	
antelació	per	que	pugui	cobrir-se	la	recepció	de	la	jornada.		

	

Espais...............................................................................................	
En	tots	els	casos	es	procedirà	seguint	les	recomanacions	previstes	a	mesures	de	protecció	general	
que	s’han	fixat	per	al	conjunt	del	Grup	i	necessàries	per	mantenir	la	distancia	de	seguretat	i	evitar	
que	a	la	sala	d’espera	coincideixin	mes	de	4	usuaris.		

Els	usuaris	accediran	a	la	2	planta	per	les	escales	preferentment.		

Els	professionals	utilitzaran	els	seus	despatxos	adaptats	per	mantenir	la	distancia	de	seguretat	
amb	el/la	jove	en	qualsevol	moment.		

En	combinació	amb	els	professionals	de	l’EAM		l’ús	de	les	sales	202-204		serà	el	següent:			

1-	 Despatx	202-	atenció	de	situacions	en	les	que	sigui	necessari	que	el/la	jove	vingui	
acompanyat	a	la	entrevista	i	possibilitat	d’utilitzar	l’espai	com	a	2	sala	d’espera	en	cas	que	hi	hagi	
mes	de	4	persones	a	la	sala	d’espera	

2-	 Despatx	204-	Protocol	d'actuació	davant	d'una	persona	atesa	amb	sospita	de	COVID-19:	el	
despatx	204	està	reservat	per	l’aïllament	de	pacients	sospitosos.	Podrà	ser	utilitzat	en	cas	que	un	
jove	hagi	de	ser	atès	amb	el	seu	acompanyant.			

En	el	moment	que	es	procedeixi	a	obrir	una	tarda	a	la	setmana,	l’equip	ampliarà	la	seva	jornada	
per	tal	d’atendre	mes	joves	en	una	sola	jornada	,	respectant	la	capacitat	d’aforament	de	la	sala	
d’espera	i		per	reduir	al	màxim	els		desplaçaments	dels	professionals.		

Mesures	de	protecció	individuals	.................................	
Mesures	de	protecció	I		

El/la	jove	sempre	vindrà	sol	a	excepció	d’aquells	casos	en	els	que	sigui	imprescindible	
l’acompanyament	en	els	desplaçaments.	

L’acompanyant	es	quedarà	a	la	sala	d’espera	o,	si	aquesta	esta	en	la	seva	màxima	
capacitat,	esperarà	fora	de	l’edifici.		

Si	es	necessari	la	participació	de	l’acompanyant	a	la	entrevista	caldrà	utilitzar	el	despatx	
204.		

La	col·locació	de	la	taula	i	les	cadires	del	despatx	es	modificarà	per	garantir	la	distancia	de	
seguretat	de	2	metres	amb	el	jove.		

El/la		jove	realitzarà	l’entrevista	amb	mascareta.	
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Mesures	de	protecció	II	

El	professional	disposarà	de	material	EPI	en	el	seu	despatx:	1	mascareta	FPP2,		1	de	tela,	
gel	hidroalcohòlic	i	guants	i	seguirà	les	recomanacions	del	Protocol	amb	Mesures	de	
prevenció	

Pendent	de	valorar-se	l’ús	de	pantalla	facial	fins	la	disposició	de	mampara	al	despatx.		

El	material	de	protecció	quedarà	guardat	en	el	despatx	en	un	sobre.		

Els	professionals	podran	recollir	el	material	EPI	que	necessiti		al	despatx	201	de	la	2	planta	
de	vila	i	vilà,	anotant	en	el	full	Excel	el	material	que	agafa	de	manera	que	es	pugui	fer	la	
previsió	de	reposició	periòdicament.		

	

Mesures	de	protecció	per	a	les	persones	ateses	
o	visites	.........................................................................................	
	
Es	valora	convenient		la	instal·lació	de	mampares	transparents	en	els	despatxos.		
Altra	informació....................................................	
Al	llarg	de	les	properes	setmanes	es	procedirà	al	reajustament	del	protocol	de	des	
confinament	de	l’equip	SSASJE	tenint	en	compte:		

- les	recomanacions	del	Departament	de	salut		
- les	necessitats	dels	i	les	joves	
- el	volum	de	les	noves	derivacions	
- les	dimensions	de	l’espai	que	garanteixi	el	manteniment	de	la	distancia	de	

protecció	recomanada	
- Possible	replantejament	de	la	modalitat	d’intervenció	derivat	de	la	reflexió	i	

adaptació	de	l’equip	a	la	situació	actual,	d’acord	amb	l’ASJTET		
- L’organització	de	l’EAM	amb	els	qui	compartim	l’espai			

En	el	pla	de	continuïtat	es	contempla	definir	en	quins	supòsits	es	preveu	mantenir	un	%	de	
teletreball	 en	 el	 futur,	 independentment	 de	 si	 ja	 no	 hi	 ha	 estat	 d'alarma	 ni	 indicacions	
expresses	per	part	de	les	autoritats	sanitàries	pertinents.	

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

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