Mesures activades a la Fundació ALTEM en motiu del coronavirus o COVID19
Un cop més ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos de la situació actual en
relació al coronavirus SARS-CoV-2 i les diferents instruccions rebudes tant del Departament de
Salut com del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per tal de prevenir i protegir les
persones més vulnerables ateses als nostres centres.
Tal i com ja us vam informar el passat dia 07 de març i el 28 de febrer, anem passant les diferents
fases del Pla d’actuació per emergències associades a malalties transmissibles de potencial alt
risc i, a data d’avui, ja s’ha entrat en fase d’alerta amb l’objectiu de contenir el nombre
d’afectacions a Catalunya.
Recordar que les persones ateses en els nostres serveis així com els professionals són col·lectius
d’especial vulnerabilitat i interès i les instruccions del Departament són explícites en quant la
necessitat d’anul·lar i/o ajornar qualsevol activitat que no sigui imprescindible pel funcionament
dels serveis durant un temps.
Per tant, s’anul·len i/o ajornen en tots els serveis de l’entitat les següents activitats: les colònies,
les sortides exteriors, activitats esportives i de lleure, les activitats formatives de caràcter
presencial, reunions i altres activitats.
Per tal de garantir la seguretat dels usuaris i professionals i el bon funcionament dels serveis
s’adopten les següents mesures fins a nou avís de les autoritats:
1.
2.
3.
4.

Tancament del Centre de Dia i dels Serveis Ocupacionals de l’entitat
Restringir l’accés de visites als centres i serveis residencials
Qualsevol persona que tingui febre o símptomes respiratoris no podrà accedir al centre
Es farà un control de les visites a aquests centres, caldrà identificar a les persones amb
nom, cognoms, telèfon i mail de contacte

Per últim, recordar de nou les mesures bàsiques de prevenció a seguir per una bona protecció
personal són:
-

Neteja de mans freqüents amb aigua i sabó mínim durant 20 segons.
Tapar-se la boca i el nas en tossir o esternudar, principalment amb mocadors d’un sol ús o
amb la part interna del colze.
Evitar compartir menjar, estris i altres objectes sense que es netegin adequadament.
Es recomana evitar tocar-se el ulls, el nas i la boca per on podem transferir el virus.
Mantenir una distància de dos metres aproximadament amb les persones simptomàtiques.
Ventilar els espais tancats dos cops al dia.

Recordar que, en cas de que tingueu qualsevol símptoma de patir SARS-CoV-2, cal trucar al 061,
on procediran a fer les corresponents recomanacions.
La Fundació ALTEM seguirà l’evolució de la situació a Catalunya i a les instruccions de la
Generalitat.
Salutacions,
Manuel Toro
President de la Fundació Privada ALTEM

