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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.	

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	la	Fase	1	del	des	confinament	i	el	calendari	d’apertura	
del	 Club	 	 estan	 condicionats	 per	 	 les	 directrius	 del	 DTASiF.	 Des	 del	 18	 de	 maig	 els	
professionals	del	Club	 social	que	 treballaven	a	Cal	Muns	 retornen	a	 la	 seva	 tasca,	 s’han	
mantingut	les	trucades	telefòniques	i	les	videotrucades		grupals.		

	

Programació	..............................................................................	
Fase	1	–	a	partir	del	dia	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	des	confinament	i	es	combinen	amb	el	seguiment	telefònic.	

- Manteniment	de	trucades	i	inici	de	visites	domiciliaries	a	aquells	usuaris	que	no	
tenen	accés	a	les	tecnologies	i/o	tenen	mes	por	a	tornar	a	sortir.	

- Preparació	d’un	Butlletí	setmanal	informatiu	pels	usuaris	del	Club		
- Manteniment	de	videotrucada	grupal	setmanal	amb	els	joves	d’Espai	Jove.	
- Sortides	en	grup	de	petit	format	(2-3	participants	acompanyats	de	un	

professional).		
- Gimnàs-	convocatòria	online	amb	el	voluntari	(tutorial)	
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Fase	2-	22	de	juny	-	Apertura	del	Club	i	juliol		

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	10	persones	en	espais	que	ho	
	 permetin	(descrit	a	l’apartat	espai).	En	espais	exteriors	el	volum	de	persones	pot	
	 ser	de	20	persones	organitzant	l’espai	de	manera	que	es	mantinguin	les	mesures	
	 de	seguretat	o	dividint-se	en	grups	reduïts.		

Planning	setmanal		

- Apertura	de		2/3	tardes	a	la	setmana	de	17	a	18:30	presencial	i	de	19	a	20h	visites	
presencials	dels	que	no	vindran	.		

- Dilluns	(aforament	10	al	menjador	i	20	al	pati)	–	quants	professionals:	2	Carla	i	Marti		
- -		17	a	18h	.	espai	de	trobada	i	berenar	(fer	la	compra	amb	antelació	si	es	preveu	fer	el	

berenar)		
- -		sortir	a	voltar		
- Dimarts	–			
- 17-18h	espai	de	trobada	i	berenar	(fer	la	compra	amb	antelació	si	es	preveu	fer	el	berenar)	
- 18	a	19:30h	–	taller	informàtica	(3	persones)		
- 18	a	19:30h	–	taller	de	pots	de	gel	(pati)	(7	persones)	Maria	Santos		
- Dimecres	–	9	a	10:30h	hort	urbà		(3	persones)		
- 17-	19h	Espai	química	–		cinefòrum		
- Taller	d’angles	(voluntari)	juliol		
- Taller	d’escacs	(voluntari)	juliol		
- Sortides	culturals	a	la	zona	(no	transport	públic)		
- Dijous-	no	assistencial-	teletreball		
- 17-19h	–	tallers	pots	de	gel	i	mascaretes	(pati)	Maria	Santos		
- 17	-18h.	Espai	de	trobada	(Dani	Sutil)		
- Marti	i	Carla	poden	fer	grup	fora	del	club	(Begur?)		
- Aforament	obert	a	tots	els	participants	de	les	activitats	amb	cita	prèvia	(aforament	20	

persones)		
- 19-	assemblea	al	pati	(aforament	màxim	20	persones)		
- Divendres	–	9-10:30h	hort	urbà	(	3	persones)		
- 17-	19h	Espai	química	–		cinefòrum		
- Taller	d’angles	(voluntari)	juliol		
- Taller	d’escacs	(voluntari)	juliol		
- Sortides	culturals	a	la	zona	(no	transport	públic)		
- De	17	a	19.30h	–	ESPAI	JOVE	al	club		
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	20	i	27	Dissabtes-	caminada	mes	curta	(3,5h)	Dani	Sutil		

A	partir	de	juliol	quinzenal	i	sortida	a	platja	o	anar	a	menjar	a	algun	lloc.			

Agost		

Es	mantenen	2	professionals	al	club	de	forma	alterna		i	preferentment	sortides	fora.		

Setembre		

Replicar	proposta	i	valorar	ampliar	amb	activitat/voluntaris.	

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.			

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

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.		

- 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	online	amb	altres	
usuaris	o	entitats.		
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- Taller	mascaretes	–	proposta	de	confecció	mascaretes	pels	usuaris	del	club	social	–	
taller	reduït		

- Hort	Urbà	–	grup	reduït	(2-3	persones	amb	monitor)	possibilitat	de	reprendre	
activitat	comunitària		i	ampliar	horari	d’atenció	al	matí.	

Dilluns	de	9h	a	11.30h	i	Divendres	d’11.30h	a	14h,	màxim	2	persones,	mascareta,	guants	i	
desinfectant	per	si	fem	servir	els	carretons	o	algun	altre	material	comú	de	l’hort.	

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/preguntes-frequents-covid-19	

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	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	10	persones	

La	distribució	de	les	cadires,	col·locades	pels	professionals	abans	de	començar	l’activitat,		
serà	suficientment	amplia	per	garantir	les	mesures	de	seguretat.		

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		fase	2	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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Us	del	WC.		S’utilitzarà	el	menys	possible	però	quan	sigui	necessari	cal	assegurar	rentat	de	mans	i/o	
gel	hidroalcohòlic		i	evitar	el	contacte	amb	les	superfícies	sempre	que	sigui	possible.		

Teclats	dels	ordinadors	estan	coberts	amb	un	plàstic	protector	que	facilita	la	neteja.	Caldrà	canviar	
el	plàstic	periòdicament.	

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.		

Els	professionals	disposaran	de	mascaretes	quirúrgiques	per	tal	d’oferir-les	a	algun	usuari	
en	el	cas	de	que	la	seva	estigui	en	males	condicions	o	no	en	tingui.		

Els	professionals	prendran	la	temperatura	dels	participants	abans	de	la	seva	entrada	en	el	
Club.		

Els	professionals	disposaran	de	líquid	desinfectant	per	les	cadires	i	superfícies	que	s’hagin	
utilitzat	i	que	netejaran	al	finalitzar	cada	activitat.		

Protocol	d'actuació	davant	d'una	persona	atesa	amb	 sospita	de	COVID-19:	 s’utilitzarà	el	
mateix	que	els	professionals	de	l’Hd	Dia	reservin	a	tal	fi	(	sala	de	sofàs	i/o	infermeria	)		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.		

Els	professionals	podran	recollir	el	material	EPI	al	despatx	201	de	la	2	planta	de	Vila	i	vila	i	
anotar-ho	en	el	full	Excel	per	preveure	la	reposició.		

	

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-	els	professionals	de	neteja	estan	
informats	de	com	procedir	per	la	neteja	i	reposició	del	líquid.		

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

Els	professionals	del	Club	realitzaran	un	registre	de	totes	les	persones	que	participen	de	
les	activitats	anotant	el	nom	i	cognoms	i	telèfon	de	contacte	per	tal	de	facilitar	la	tasca	de	
rastreig	en	cas	de	detecció	d’un	cas.		

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

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