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1. REFERÈNCIES LEGALS 

 

Aquest Pla de Contingències ha estat elaborat seguint els següents criteris o referències legals: 

 

● Consell de Relacions Laborals de Catalunya. Recomanacions per a empreses i persones 
treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte 
del coronavirus SARS-CoV-2 (18/5/2020). 

● Recomanacions i criteris de l’Associació Catalana de Salut Laboral. 

● Departament de Salut. Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos 
laborals per fer front a la pandèmia de COVID-19 (29/5/2020). 

● Real decreto ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención,contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

●  Resolució del PROCICAT per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció 

i organitzatives per prevenir la COVID19 - SLT 1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’aproven 
les mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i 
afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2. 

● Departament de la Presidència. Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de 
l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l’etapa de la represa al territori 
de Catalunya 

● Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. Procedimiento de actuación para los Servicios 
de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 (19/06/2020). 

● Departament de Salut. Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen 
noves mesures en l’ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia 
de COVID-19. 

● Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia 

●  Salut Escola 
● Salut Escola carta famíles 
● Gestió de casos covid-19 als centres educatius 

● Recomendaciones Para Eventos y Actividades Multitudinarias en el Contexto de Nueva 
Normalidad por Covid-19 en España (16-09-2020) 

● Resolución SLT/2207/2020 
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2. PLA DE CONTINGÈNCIA FRONT AL CORONAVIRUS  

2.1 Introducció 
El 19 de juny de 2020 s’inicia l’etapa de represa a Catalunya, regulada pel Decret 63/2020, de 18 de 
juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa 
de la represa al territori de Catalunya. A partir d’aquest moment, el Govern aprova un seguit de 
normatives que estableixen el marc d’actuació a Catalunya: 

 - La Resolució SLT 1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i 
organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-
2, regula les condicions per al desenvolupament d’activitats durant l'etapa de la represa al territori 
de Catalunya en el marc de la crisi sanitària vigent provocada per la COVID-19. 

- La Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen les noves mesures en l'ús de 
la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. 

La Fundació assumeix i difon a tots els nivells de l’organització, usuaris i proveïdors, les mesures 
establertes en aquest pla. 

És responsabilitat de la direcció i dels recursos humans disponibles a l’empresa garantir l’aplicació 
d’aquest pla de contingències durant la situació d’excepcionalitat, i conseqüentment,  la seguretat i 
la salut de persones treballadores al seu càrrec. A través de  les funcions i responsabilitats 
corresponents a cada nivell jeràrquic es donarà compliment als compromisos adquirits.  

El pla de contingència de la FSA, subjecte al PROCICAT, s’actualitzarà si escau d’acord amb els canvis 
que es puguin produir i serà vigent mentre duri l’alerta sanitària. 

 

2.2 Objecte 
El Pla de Contingència pretén aconseguir els següents objectius: 

 Protecció de la salut i seguretat de les persones treballadores 
 Col·laboració amb les autoritats sanitàries 
 Habilitar l’activitat plena en tots els àmbits per oferir la màxima prestació del servei. 

 

2.3 Àmbit d’aplicació 
El present pla de contingència s’aplicarà a tot l’equip de la Fundació, a les persones ateses, i a tots 
els altres agents que hi entren en relació i tindrà validesa durant tot el període en que siguin 
d’aplicació els reals decrets indicats al present document.  

 

2.4 Mesures organitzatives 
Amb la finalitat de garantir l’activitat de l’organització, la prestació de serveis en la modalitat de 
presencial en la mesura que sigui possible. No descartant el teletreball en casos necessaris i de 
petició.  

En el cas presencial, caldrà seguir de manera obligatòria les mesures indicades en el corresponent 
apartat, respecte a les distàncies de seguretat, la utilització d’equips de protecció individual, la 
neteja i desinfecció d’equips de treball i espais, etc. 
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2.5 Prestació serveis en modalitat de teletreball 
Les persones que realitzin teletreball hauran de seguir en la mesura del possible les indicacions que 
se’ls va fer arribar el passat 2 d’abril recollides al document instruccions prevenció teletreball. 

El personal que s’aculli a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball acordarà el Pla de 
Treball amb el seu coordinador. El règim de prestació de serveis en la modalitat de teletreball es pot 
realitzar tant si es disposa de portàtil corporatiu amb connexió com si es disposa d’ordinador 
particular, en ambdós casos sempre ha de disposar de connexió a internet. 

 

2.6 Prestació de serveis en modalitat presencial 
Totes les activitats que es duen a terme a la Fundació han de complir les mesures establertes per la 
Resolució SLT 1429/2020 i la Resolució SLT/1648/2020. 

Mentre el personal estigui present al centre de treball ha d’adoptar les mesures necessàries per 
evitar la generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19, així com evitar la pròpia 
exposició a aquests riscos. Les mesures de protecció individual i col·lectiva es fonamenten 
principalment en la higiene freqüent de les mans, la minimització de l’impacte dels mecanismes 
respiratoris reflexos (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de 
l’avantbraç i evitar tocar-se la cara, nas i ulls), el manteniment de la distància física interpersonal de 
seguretat, l’ús de mascareta, etc. 

Davant l’aparició d’algun cas sospitós o confirmat de contagi pel COVID-19 cal seguir el Pla de 
contingència específic per actuar amb celeritat i eficàcia en l’aturada de la propagació. 

La provisió de les mesures de protecció individual i col·lectiva es fa a través del responsable de 
prevenció   

 

2.7 Mesures de protecció individual 
Les mascaretes són d’ús obligatori a qualsevol espai de la Fundació, siguin interiors o exteriors. Se’n 
pot prescindir en els casos següents: 

-  Quan el treballadora o treballadora estigui al seu lloc de treball assegut i/o fent una tasca 
que no comporti mobilitat o atenció al públic, i sempre que es mantinguin les distàncies de 
seguretat. 

- Les persones que pateixin dificultats respiratòries que es puguin agreujar per l’ús de la 
mascareta. 

- Les persones que no siguin capaces de treure’s la mascareta de manera autònoma quan ho 
necessiten. 

- Les persones que presenten trastorns o alteracions de la conducta que en fan inviable l’ús. 

Tots els locals han de tenir habilitat un punt on hi hagi a disposició de tot el personal l’equipament 
de protecció individual necessari (gel desinfectant, mascaretes...). 

Específicament per a les reunions dels equips de professionals: 

S’ha de portar un registre diari de totes les persones que han assistit a reunions, amb un registre 
diferent per cadascuna per facilitar la traçabilitat en cas de contagi. Es registraran els assistents a 
través del Calendar del projecte o professional. 

El material d’ús freqüent l’ha d’aportar cada participant i emprar només el seu. 

El material d’ús compartit s’ha de desinfectar després de cada ús. 
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Aforament restringit: es limita a 6 persones l’aforament tant del menjador com del despatx 
d’educadores.   

2.8 Mesures a prendre quan s’utilitzen instal·lacions del servei 
- Cal limitar l’accés a la instal·lació a tota persona simptomàtica (Febre > 37,3ºC, tos continuada o 
persistent, dificultat respiratòria, malestar general...) o que hagi estat contacte estret d’una persona 
amb COVID-19 durant els 14 dies anteriors. 

- Cal que els i les professionals, així com les famílies i/o els/les infants i adolescents, es facin controls 
de temperatura per descartar símptomes de malaltia abans d’accedir a les instal·lacions. En cas 
d’obtenir una temperatura de 37,3 graus o superior, s’han de quedar a casa i notificar-ho. 

- El o la professional abans d’iniciar una atenció o entrevista facilitarà a les persones usuàries, per 
minimitzar el risc de contagi del Covid-19, una mascareta (quirúrgica) d’un sol ús, en cas que 
aquestes no les portin de casa. 

- En l’entrada de l’espai on es realitza l’atenció o l’entrevista hi haurà disponible un dispensador de 
solució hidroalcohòlica per tal que els usuaris o usuàries facin un rentat de mans abans i després de 
l’atenció. 

- Cal fer ús de mascaretes de protecció respiratòria sempre que hi hagi interacció amb qualsevol 
altra persona (usuària o professional) 

- Serà necessària una ventilació de l’espai on s’ha realitzat la visita un cop aquesta hagi finalitzat 
d’un mínim de 10 minuts. 

2.9 Activitats educatives grupals 

La formació dels grups s’articula de manera que, similarment a l’ensenyament reglat, els 
participants s’organitzin en grups estables que es poden considerar que tenen l’efecte capsula o 
bombolla que contribueix a la seva seguretat i poden permetre una bona traçabilitat. 
 
Per accedir a les activitats: 
És obligatòria una inscripció prèvia, si l’atenció és només d’alguns dies a la setmana, es recomana 
que siguin els mateixos dies de la setmana i en els mateixos horaris. 
En el procediment d’inscripció, el pare, la mare o la persona tutora de l’infant haurà de signar una 
declaració responsable que tindrà el mateix contingut que durant el període d’estiu, incorporant 
l’obligació de la família de comunicar aquelles incidències escolars vinculades a la COVID-19 que 
hagin afectat al grup classe de l’infant. 
Per a poder prendre part de l’activitat, caldrà que l’infant no estigui exclòs aquell dia d’assistir a 
l’escola (ensenyament obligatori) per qualsevol motiu vinculat a la COVID-19. I, en general, els 
infants i adolescents que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 segons el llistat que 
s’annexa, o que hagin tingut contacte amb una persona positiva per la malaltia durant els darrers 
14 dies no poden assistir a aquestes activitats. Les persones responsables de garantir que es 
compleixen aquestes condicions són el pare, la mare o la persona tutora de l’infant. Aquesta 
obligació constarà a la declaració responsable esmentada en el punt anterior. 
En les entrades i sortides de les activitats és molt important evitar les aglomeracions. En aquest 
sentit es recomana que a cada infant, quan escaigui, el reculli una única persona adulta, que les 
entrades i sortides es facin aprofitant espais oberts i si es fan a través d’accessos tipus porta 
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s’esgraonin en grups d’aproximadament 10 infants i amb intervals d’entre 5 i 10 minuts entre cada 
grup. (vegeu Pla d’obertura) 
 
El protocol d’entrada a les activitats inclourà obligatòriament: 

- Higiene de mans 
- Portar mascareta a partir dels 6 anys 

 
2.10 Mesures a prendre per part de professionals dels serveis quan fan visites 

domiciliàries 

 
Abans que un o una professional de qualsevol dels serveis hagi de fer una visita domiciliària caldrà 
assegurar-se que: 
 
- Els i les professionals ni cap membre de nucli familiar visitat estiguin o convisquin amb una persona 
que mostra simptomatologia compatible amb el Covid19 
- Els o les professionals ni cap membre del nucli familiar visitat no siguin convivents o contacte estret 
amb positiu confirmat o amb simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 
- En cas que els infants o adolescents o altres persones de la llar tinguin patologies prèvies de base 
caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics i valorar de manera individual la idoneïtat de rebre un 
servei de visita domiciliària, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19 
- El o la professional que realitzi la visita domiciliària a la família portarà obligatòriament mascareta 
quirúrgica o FFP2.  
- El o la professional abans d’entrar a la llar que acull la visita domiciliaria es rentarà les mans amb 
aigua i sabó o mitjançant una solució hidroalcohòlica i es prendrà la temperatura. 
- El o la professional just a l’entrar a la llar que acull la visita domiciliària facilitarà, per minimitzar el 
risc de contagi del Covid-19, una mascareta (quirúrgica) d’un sol ús als membres de la llar que no 
disposin de la mateixa.  
- El distanciament físic durant tota la visita domiciliaria serà d’un mínim de 2 metres de distancia 
entre totes les persones que participen en la visita i el o la professional que fa la vista (entre els 
membres que conviuen no és necessària la distància física recomanada). 
 
- Serà necessària una ventilació de la llar prèvia i posterior d’un mínim de 10 minuts a la visita 
domiciliaria  
- El o la professional que realitzi la visita domiciliària utilitzarà preferentment les escales abans que 
l’ascensor per accedir a la llar que acull la visita, i en finalitzar la visita tornarà rentar-se les mans 
amb sabó o gel hidroalcohòlic, i es traurà la mascareta i la resta d’EPI’s, seguint les instruccions per 
garantir la seguretat. En cas de fer una nova visita,cal estrenar una nova mascareta.  
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2.11 Higiene de les instal·lacions 
La situació actual exigeix la implantació i l’adaptació de tot un seguit d’hàbits socials i un increment 
de les mesures higièniques i preventives en el lloc de feina, per als quals és fonamental l’estreta 
col·laboració i implicació de tota la comunitat. A continuació indiquem les principals: 

Rentat de mans 
- És obligatori rentar-se les mans sempre que s’arriba al lloc de treball, s’entra al local, aules, 

biblioteca, sales i abans o després d’accedir a espais d’ús compartit, menjadors o lavabos, i 
quan no s’ha pogut evitar l’ús d’equips o dispositius d’ús comunitari. Quan no sigui possible 
s’ha de fer servir el gel hidroalcohòlic. 

- S’han de disposar gels hidroalcohòlics a les entrades dels locals, aules, sales i despatxos, així 
com als llocs d’atenció al públic. En funció de les necessitats de cada àmbit es pot ampliar 
aquesta disponibilitat. 

- Es canviaran les tovalloles de mans cada dia lectiu a primera hora del matí. 

Ventilació i climatització 
Espais de treball 

- S’ha de promoure la ventilació natural dels espais al màxim de temps possible. 

- S’han de ventilar els espais de treball en períodes de 5 minuts a l’inici i durant la jornada. 
Es recomana obrir portes i finestres per afavorir la ventilació. 

- S’han de revisar els sistemes de climatització per tal d’augmentar la renovació de l’aire 
maximitzant l’aportació d’aire exterior, sense comprometre el confort tèrmic, i s’ha d’evitar 
la recirculació d’aire en la mesura del possible. 

- S’han de mantenir obertes les portes dels espais de treball que no tinguin un ús individual 
i aquelles que permeti la normativa de protecció contra incendis i quan les condicions 
climàtiques ho permetin. 

Senyalització 
- S’ha d’informar, via senyalització horitzontal, de les distàncies de seguretat, així com de les 
vies preferents, en els espais on es consideri adient. 

- S’han de situar cartells informatius, principalment, a les entrades dels edificis, en vestíbuls i 
zones de pas, ascensors i lavabos, recordant, entre altres missatges, l’obligatorietat d’ús de 
mascaretes, del rentat de mans, etc. 

Menjadors 
- El menjador habilitat cal seguir les instruccions específiques d’ús: 

limitació d’aforaments 6 persones i normes higièniques establertes. 

- Cal evitar compartir menjar, estris (coberts, gots, tovallons, mocadors...) i altres 

objectes. 

- Als menjadors-office s’ha d’indicar, mitjançant cartells, la necessitat d’extremar 

la higiene de mans quan es facin servir els electrodomèstics (neveres, microones, cafeteres, etc.).  
 

Es recomana:  
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-  Evitar, sempre que sigui possible, compartir materials, equipaments (ordinador, telèfon, etc.) 
i material auxiliar de treball (grapadores, bolígrafs, etc.).  

- Prohibir beure directament a les fonts d’aigua.  

 

2.12 Protocols de neteja i desinfecció 

Els protocols de neteja i desinfecció estan detallats a la Fitxa operativa Neteja 
Les principals mesures recollides són les següents: 

- A més dels protocols de neteja i desinfecció ordinària, s’han definit protocols 
de neteja i desinfecció preventiva (en punts més sensibles) i de neteja i desinfecció 
correctiva (en cas que es detecti algun cas probable o confirmat de contagi). 

- Es posa especial èmfasi en la neteja i la desinfecció periòdica de les superfícies situades en 
els espais comuns que previsiblement entren en contacte de manera més habitual amb les 
mans (passamans, baranes, poms, taulells d’atenció al públic, etc.). 

- Durant les operacions de neteja i desinfecció ordinària dels diferents espais s’han d’obrir les 
finestres, sempre que sigui possible, per garantir una ventilació natural i la renovació de 
l’aire. 

- Per als lavabos, s’estableix una rutina de neteja i desinfecció de com a mínim una vegada al 
dia. 

- A les sales s’ha de fer neteja i desinfecció un mínim d’una vegada al dia si s’han usat. 
- A les aules l’ educador entrant és responsable d’higienitzar la taula i els elements 

informàtics que hagi d’usar mitjançant el producte desinfectant que hi ha sobre la taula o 
moble. 

- A les aules no hi ha d’haver elements comuns que permetin actuar sobre les superfícies ad 
hoc (guix, retoladors, etc.). L’educador és responsable de dur-los, si els necessita. 

- A les aules d’informàtica o despatxos, s’ha de disposar de productes desinfectants i paper 
per poder netejar les superfícies de contacte de l’equipament emprat (taula, teclat, ratolí). 

- Hi ha d’haver, en llocs visibles i a disposició del personal i els usuaris, productes 
desinfectants i paper de neteja on sigui necessari . 

- Cal comptar amb la col·laboració activa de tot el personal, que ha de deixar els llocs de 
treball tan nets com sigui possible, i aplicar una política de taula neta i ordenada. 

- En els àmbits on sigui impossible evitar l’existència d’espais de treball compartits, així com 
en les sales de reunions, cal que el propi personal o els usuaris, en els canvis de torns, facin 
una neteja i desinfecció de les superfícies de contacte més habitual amb les mans (taula, 
teclat, ratolí). Per a tal fi tindran a disposició una gamusa/ o paper i un pot spray amb solució 
hidroalcohòlica en diferents punts dels locals:  

o Autonomia: entrada, arxiu (antic despatx educadores), despatx educadores, sala 
gran i passadís de les sales de dalt. 

o Pau Piferrer: despatx i sala gran d’estudi.  

2.13 Desplaçament del personal a la Fundació 

Per als desplaçaments a la Fundació es recomana preferentment la bicicleta i anar a peu, 
sempre que sigui possible. 
Si s’utilitza el transport públic, es recomana evitar els horaris de màxima afluència fent ús de les 
mesures de flexibilitat horària i seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries i de transport.  
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Si s’utilitza el vehicle privat, cal seguir igualment les recomanacions establertes per les autoritats 
sanitàries i, en tot cas, respectar la màxima distància possible i l’ús de mascareta si el vehicle es 
compareix amb una persona amb qui no es conviu habitualment 
 

2.14 Mesures de comunicació  
Qui presenti símptomes cal que es posi una mascareta quirúrgica, que es dirigeixi immediatament 
al domicili propi i s’aïlli per tal d’evitar el contacte estret amb ningú, i que truqui al 061 per informar 
dels símptomes i seguir les consignes que s’indiquin. 

Si els serveis sanitaris indiquen aïllament preventiu, cal informar-ne a la Fundació, a través 

dels següents canals: 

-  Personal responsable de riscos laborals ( responsable de gestió – RC 
administracio@fundaciolasalutalta.org – T:934603608). Seguidament farà extensiva la 
informació a l’empresa de riscos laborals SEPRA 

- En cas que la responsable de gestió no es pugui contactar, s’informarà algú de l’equip 
directiu. 

 

2.15 Protocol d’actuació davant de casos possibles, probables o confirmats al 
centre de treball 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al 
centre: 

- Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual. Proposta d’espai: sala del NIU i sala 
d’acompanyament d’A100 

- S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes 
com a la persona que quedi al seu càrrec).  

- Si és menor d’edat: S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o 
adolescent. 

- Si és major d’edat: cal que marxi cap al domicili.  
- En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 

 
Si una persona treballadora informa que l’han diagnosticat de COVID-19:  

-  Informar a SePrA, la responsable de prevenció serà qui informi.  
-  No s’ha d’informar en primera instància a la resta de treballadores. El personal sanitari de 

SePrA preguntarà a la persona treballadora si ha tingut contacte estret real amb algun dels 
seus companys de treball, i, posteriorment, si a través de PCR s’obté un resultat positiu, 
aquests contactes estrets han de ser informats per a ser retirades del seu lloc de treball i 
sol·licitar una prova PCR al seu ambulatori. 

 
La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la 
situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i 
la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas 
que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i 
seguiment dels contactes estrets. pot incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial 
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del centre. En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat 
presencial  serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària. 
 

2.16 Criteri d’actuació amb personal en contacte estret amb cas possible, 
probable o confirmat  

Els contactes estrets són les persones amb les quals s’ha compartit espai a menys de dos metres, 
sense mascareta, durant més de 15 minuts, des de les 48 hores prèvies a l’inici dels símptomes. 
Si una treballadora informa que és un contacte estret d’un COVID positiu, s’ha de seguir el mateix 
protocol que el punt anterior. 
 

2.17 Criteri d’actuació en cas de persones vulnerables i/o especialment 
sensibles  

Durant l'estat d'alarma de la pandèmia, s'ha tingut especial cura amb les persones que per les seves 
condicions d'edat o físiques es consideren més vulnerables en cas de patir la Covid19:  

• Malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió  

• Malaltia pulmonar crònica  

• Diabetis  

• Insuficiència renal crònica  

• Immunodepressió  

• Càncer en fase de tractament actiu  

• Malaltia hepàtica crònica severa  

• Obesitat mòrbida (IMC> 40)  

• Embaràs  

• Majors de 60 anys.  

Els serveis de prevenció tenim unes directrius de el Ministeri de Sanitat, on ens determina que hem 
de valorar totes les persones del grup de persones vulnerables i determinar si cal o no que es tramiti 
una baixa mèdica per part del metge o metgessa de capçalera. 

Des que va finalitzar l'Estat d'Alarma, ja no s'expedeixen baixes laborals a persones per risc de Covid, 
llevat de personal sanitari o sociosanitari que estigui en contacte amb persones contagiades.  

La resta de les persones treballadores que forma part del grup de persones vulnerables, poden 
accedir als seus llocs de treball com la resta de treballadores seguint totes les mesures de prevenció:  

• higiene  

• distància de seguretat  

• equips de protecció personal que es requereixi en cada cas.  

Per aquest motiu, amb aquelles persones que, tot i estar en el grup de vulnerables no compleixin 
amb els criteris de baixa mèdica, caldrà que es valori com a empresa la seva reincorporació amb les 
mesures de protecció adequades.  

També informem, que la informació de la declaració responsable ha de ser tractada directament pel 
personal sanitari de les unitats de PRL, encarregat de la gestió sanitària de l'Covid-19, per tal de 
mantenir la confidencialitat de dades durant tot el procés. 
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3. Telèfons d’utilitat COVID-19 

Serveis Bàsics de serveis socials de cada districte:  de dilluns a divendres de 09.00 a 14.00. 
Per situacions d’urgència (trucada prèvia i valoració de la urgència per atendre presencialment) 

 SBAS 1/5: C/ Jaume Solà,3:  934832653 - 933978607 
 SBAS 2: Rambla Sant Joan, 59-77: 933990987 638878548 
 SBAS 3: Molí de la Torre, 91: 93460303 9686629544 
 SBAS 4 A i 4B: C/ Marquès de Sant Mori, s/n: 933990311  933889528 933879438 
 SBAS 6: Av. Congrés Eucarístic, 16-20: 933888782 - 934605559 

Altres serveis 
 SIAD: Servei d’Informació i Atenció a les Dones. C/ Baldomer Solà, 13: 934832968 de 09:00 

a 14:00 
 Equip de Dependència: 934832917 de 09:00 a 14::00 
 Gent Gran / Serveis Socials: 900502408 Atenció 24h 
 Atenció a incidències de beques menjador934832791 de 09:00 a 14:00 
 Persones sense llar934832935 de 09:00 a 14:00 
 Oficina Local d’Habitatge934610418 de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres 
 Línia d’atenció conta la violència masclista 900900120 24h 
 Per a qualsevol emergència: 112 24h 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pla de Contingència FSA (entitat amb baix risc d’exposició a la COVID-19)  

 

 

FUNDACIÓ PRIVADA LA SALUT ALTA 23/04/20 Pàgina 13 de 13 

 

Annex III Documentació d’interès  
Consells per al desplaçament a la feina: 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-
divulgatiu/desconfinament-desplacaments.pdf 

Consells per al retorn a casa després de la feina: 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-
divulgatiu/desconfinament-tornar-casa.pdf 

Buenas practicas en centros de trabajo: 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/GUI
ACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf 

Cartell utilitzar l'ascensor únicament una persona: 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-
divulgatiu/cartell-ascensor.pdf 

Cartell no compartir estris i eines i/o netejar-los 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-
divulgatiu/cartell-no-compartir-estris.pdf 

Neteja de mans amb sabó 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-
divulgatiu/rentat-de-mans-sabo.pdf 

Neteja de mans amb solucions d'alcohol 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-
divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf 

Informació a la ciutadania  

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/  
COVID-19 i infància i adolescència  

http://salutpublica.gencat.cat/ca/publicacions_formacio_i_recerca/publicacions/COVID-
19/infancia-i-adolescencia/  

Desconfinament progressiu  
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/desconfinament-
progressiu/  

Neteja i desinfecció d'espais  
http://salutpublica.gencat.cat/ca/publicacions_formacio_i_recerca/publicacions/COVID-

19/neteja-i-desinfeccio-despais/  

Protecció civil  

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/ 

ASEPEYO – baja laboral : https://www.asepeyo.es/informacion-sobre-el-coronavirus/ 

 

 

 


