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MESURES QUE HEM ADOPTAT A LA FUNDACIÓ VALLPARADÍS DAVANT EL CORONAVIRUS SARS-CoV-2 

 
A FUNDACIÓ VALLPARADÍS tenim en funcionament un Comitè de Seguretat i Prevenció del Coronavirus que 

segueix diàriament  les mesures i recomanacions de les Administracions. A l’entitat estem adoptant les mesures 

de seguretat i prevenció oportunes i aplicant els protocols específics per a cada centre i servei per tal de protegir 

les persones usuàries, famílies i l’equip de professionals, així com als proveïdors amb qui mantenim relació.  

 

Algunes de les mesures de prevenció adoptades 

    
    

Restricció de l’accés 
de persones als centres, per 
salvaguardar als més fràgils 

Aturar nous ingressos en els 
centres per disposar de 
capacitat de treball.  
Tancar els serveis 
comunitaris 

Neteja de mans obligatòria a 
l’accedir i sortir de tots els 
centres, amb instruccions 
del procés de rentat 

Intensificació de la neteja  
i desinfecció de punts de 
contacte i superfície del 
centre 
 
 

 

    
    

Protocol específic per als 
proveïdors de serveis a tots 
els centres, que garanteixi 
el servei bàsic i la seguretat 
en el proveïment 

Reduïm el contacte entre 
persones, les  reunions amb 
els familiars i amb personal 
de diferents unitats.  

 

Suspensió de pràctiques 
formatives, activitats 
externes, activitats amb 
voluntariat i activitats 
grupals 

 

Facilitem informació 
actualitzada a totes les 
persones que han mantingut 
relació amb el centre 

 

Hem informat a tot l’equip de professionals dels centre de les mesures que hem adoptat i que cal portar a 

terme, així com  s’ha informat a les famílies de les mesures adoptades, com també de totes les recomanacions 

a seguir. També hem comunicat a les empreses proveïdores dels serveis de la Fundació Vallparadís les mesures 

de protocol que estem aplicant i que han de respectar. 

 

El comitè de crisi segueix de forma continuada l’evolució de la situació i agraeix el compromís de tot el personal 

de la FUNDACIÓ VALLPARADÍS en la cura de les persones usuàries, que són població de risc. És responsabilitat 

de totes i de tots de fer el possible per a limitar-ne l’expansió i reduir al mínim la incidència. 

 

Us recomanem que per estar al dia sobre la informació més actualitzada consulteu 

http://canalsalut.gencat.cat 
   


