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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.	

	

Aquest	pla	de	continuïtat	té	com	a	objectiu	descriure	les	actuacions	que	es	duran	a	terme	
al	SSUVI,	per:	1)	Mantenir	el	vincle	amb	els	usuaris;	2)	Prevenir	l’aïllament;	3)	Facilitar	als	
participants	 establir	 i	 mantenir	 una	 rutina	 que	 els	 aporti	 major	 benestar.	 i,	 4)	 Donar	
continuïtat	a	l’acompanyament	del	seu	projecte	vital.	

El	 confinament	 pel	 Covid-19	 ha	 coincidit	 amb	 un	moment	 particular	 del	 servei,	 en	 què	
estava	 prevista	 la	 integració	 de	 l’Aula	 Formativa	 d’Estel	 Tàpia	 a	 l’espai	 Mineria,	
conjuntament	 amb	 les	 baixes	 previstes	 d’alguns	 professionals.	 En	 primera	 instància,	
doncs,	 comptarem	només	amb	 la	presència	de	 l’	 Eshel	 (20	hores/setmana),	 amb	 suport	
telemàtic	de	les	voluntàries	del	servei.	La	Miriam	Bonet	esta	de	baixa	des	del	dia	3/06	i	es	
preveu	 la	 contractació	 d’un	 professional	 suplent	 al	 llarg	 del	 mes	 de	 juny.		
	

Organització	del	treball	.......................................................	
1ª	FASE	–	maig		
	
Preparació	de	material	de	senyalització	i	de	lectura	fàcil	per	adequar	l’espai	a	la	recepció	
d’usuaris.		
	
Les	 activitats	 previstes	 estan	 adreçades	 a	 persones	 ja	 vinculades	 al	 SSUVI	 i	 a	 l’Aula	
formativa	si	s’escau.		
	
No	 esta	 prevista	 d’admissió	 de	 nous	 usuaris	 durant	 la	 1	 i	 la	 2	 fase	 d’aquest	 pla	 de	
continuïtat.		
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Accions	previstes:		
Seguiments	individuals	setmanals:	
	
El	 servei	 mantindrà	 el	 seguiment	 via	 trucades	 +	 videotrucades,	 sobretot	 per	 aquests	
usuaris	 que	no	puguin	 participar	 en	 les	 activitats	 grupals	 virtuals.	 (Dedicació	 prevista:	 4	
hores	per	setmana.)	
	
Tallers:	del	18	–	29	maig		
	
Al	llarg	de	la	primera	fase	els	tallers	es	realitzaran	de	manera	virtual	(plataforma	google	
meet),	amb	periodicitat	setmanal.	
	

1. En	Ruta	(dijous,	09:30-11:00)	
2. En	Construcció	(dijous,	11:00-12:30)	
3. Exercici	i	gimnàs:	1a	trobada	virtual	amb	usuaris	i	voluntaris	dijous	7/5.	
	 Valoració	conjunta	amb	cada	usuari:	qui	pot	i	vol	tornar	al	gimnàs	(data?).	+	
	 proposta	exercici	online,	1	cop	per	setmana,	amb	el	voluntari	(dimecres	11:00-
	 12:00).	
4. Cuina:	enviament	tutorial	recepta	per	vídeo,	en	col·laboració	amb	les	2	voluntàries	
	 del	taller.	Trobada	virtual	(dimarts,	a	les	10:00)	per	compartir	dificultats	i	èxits.	

	
	
Trialeg	virtual:	en	la	1a	fase	es	convocaran	persones	que	ja	han	participat	i	que	podran	
intercanviar	la	seva	experiència	durant	aquesta	situació	derivada	del	Covid19.		
Valorarem	més	endavant	si	s’amplia	la	convocatòria	a	participants	nous	o	podem	passar	a	
format	presencial.	(dijous	17:00-18:30,	quinzenalment)	
	

2ª	FASE	–	a	partir	del	15	de	juny	i	juliol		

A	 partir	 del	 mes	 de	 juny	 i	 en	 funció	 del	 desenvolupament	 dels	 tallers	 realitzats	 i	 les	
mesures	de	desconfinament	general	previstes	es	procedirà	a	valorar	 l’atenció	presencial	
de:		

- Usuaris/es	que	no	han	tingut	accés	als	tallers	virtuals	per	manca	de	recursos	
tecnològics	

- Usuaris	del	Club	social	vinculats	prèviament	al	SSUVI		

La	seva	participació	podrà	suposar	desenvolupar	el	taller	virtual	de	forma	presencial	en	
grup	reduït	i	ajustat	a	les	ratis	previstes	en	aquest	pla,	o	participar	de	manera	virtual	a	les	
activitats	programades	a	través	del	portal	informàtic	del	servei.		
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Dilluns	 Dimarts	 Dimecres	 Dijous	 Divendres	

8:00	 		 		 		 		 		
9:00	 		 		 		 		 		

10:00	 Cuina	 Cuina	 Habilitats	 Trucades	 Gestió		
11:00	 		 		 Socials	 Cuina	 Econòmica	

12:00	 En	Ruta	
En	

Construcció	 TIC	 		 Convivència	&	
13:00	 (registre	exp.)	 (registre	exp.)	 		 Gimnàs	 Resolució	de	Conflictes	
14:00	 		 		 		 		 		

	

Virtual	
	  Presencial	(a	partir	de	la	2	FASE)	
	  Presencial	+	Virtual	(a	partir	de	2	

FASE	)	
	  	

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

- espai	disponible		
- temps	reduït	i	acotat	de	l’activitat		
- grup	 de	 participants	 reduït	 amb	 un	 màxim	 de	 2-4	 persones	 en	 espais	 que	 ho	

permetin		
	

Les	activitats	presencials	del	SSUVI	es	realitzaran	majoritàriament	a	la	sala	d’informàtica,	
sala	taller	polivalent	i	cuina.		En	la	fase	2	del	pla	de	continuïtat	es	preveu	l’ús	dels	següents	
espais:		

-	 Sala	taller		polivalent	amb	un	aforament	màxim	de	4	persones			
-	 Sala	ordinadors	–	aforament	màxim	de	4	persones			
-	 Cuina	–	aforament	màxim	de	2	persones		
	

La	 programació	 de	 les	 activitats	 es	 replicarà	 al	 llarg	 de	 la	 setmana	 en	 horari	 de	 matí	
exclusivament	durant	aquesta	2	fase	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	re	vinculació.		
	
Es	limitarà	el	temps	d’estada	dels	usuaris	al	servei	a	2	hores,	un	cop	per	setmana	.		
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Tots	els	espais	que	no	s’utilitzin	estaran	tancats	amb	clau.		
	
En	el	 supòsit	 que	els	professionals	del	 Club	 social	 es	 reuneixin	en	 l’espai	 del	 c/	Mineria	
s’haurà	de	coordinar	prèviament	de	manera	que	no	coincideix	amb	cap	de	 les	activitats	
previstes	al	SSUVI.		

Mesures	de	protecció	individuals	.................................	
El	professional	disposarà	de	material	EPI	:	1	mascareta	FPP2,	mascaretes	quirúrgiques,	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.		

Es	disposarà	de	material	desinfectant	per	 les	cadires	 i	 les	superfícies	utilitzades	 i	 l’equip	
realitzarà	la	neteja	cada	vegada	que	finalitzi	una	activitat.			

Protocol	d'actuació	davant	d'una	persona	atesa	amb	sospita	de	COVID-19:	s’acorda	l’espai	
mes	 adequat	 que	 quedarà	 reservat	 per	 l’aïllament	 de	 persones	 amb	 simptomatologia	
compatible	amb	COVID19	o	en	situació	de	probable	o	possible	contagi	per	contacte	:	sala	
d’espera	al	costat	de	recepció.		

El	material	de	protecció	quedarà	guardat	en	un	armari	del	despatx	del	SV	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	.........................................................................................	
Amb	 antelació	 a	 l’activitat	 presencial	 prevista	 es	 procedirà	 a	 realitzar	 el	 qüestionari	
següent:	preguntem	a	la	persona	atesa	si	te	símptomes	compatibles	amb	Covid	19	:	Febre	
superior	a	38	graus,	Malestar	general,	 cefalea,	 vòmits	 i/o	diarrea,	dificultat	 respiratòria,	
disminució	 de	 l’olfacte	 o	 el	 gust,	 erupcions	 cutànies,	 canvi	 de	 color	 a	 la	 pell	 de	mans	 i	
peus.	

En	el	cas	que	sospitem	de	símptomes:		

- No	es	convoca	a	l’usuari/a		
- Cal	activar	l’APP	COVID19CAT	i/o	contactar	amb	el	capçalera	
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Dispensador	de	gel	desinfectant	a	l’entrada	del	servei	,a	la	cuina	i	a	la	sala	d’ordinadors.	

Presa	de	la	temperatura	a	l’arribar	al	servei.		

Indicació	de	rentar-se	les	mans	al	arribar	al	servei.		

Indicació	de	rentar-se	les	mans	abans	i	desprès	de	cada	activitat	.		

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	entrar	en	el	 servei	ni	participar	de	 l’activitat	o	 se’ls	
donarà	 una	mascareta	 treballant	 que	 pugui	 aprovisionar-se	 de	mascaretes	 de	 cara	 a	 la	
propera	activitat.			

A	 aquells	 usuaris	 que	 portin	 una	 mascareta	 en	 males	 condicions	 se’ls	 donarà	 una	
mascareta	quirúrgica.		

Desprès	de	cada	activitat	es	netejaran	les	superfícies,	materials,	teclats	i	seients	utilitzats.			

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.	

Per	tal	de	facilitar	el	compliment	de	les	mesures	de	distanciament	social	recomanades	es	
marcaran	línies	al	terra	de	les	sales	indicant	l’espai	on	la	persona	pot	romandre	dins	de	la	
sala	 /	 taller.			

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

Eshel	Herzog	eherzog@spcsocial.org		

Marisa	Garcia-Duran	mgarciaduran@spcsocial.org	/	607615071		
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