Construint inclusió per a les persones
amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat.
Des de 1977.

PLA D’OBERTURA DEL CAE ESCLAT MARINA
1. INTRODUCCIÓ
Es realitza el següent Pla d’obertura del CAE Esclat Marina, centrat a organitzar el retorn al centre en la fase 3, durant
la desescalada d’aquest període de confinament provocat per la pandèmia de la Covid-19.
Pel treball telemàtic i seguiment que s’ha anat fent amb les famílies, preveiem que les necessitats de les persones
ateses serà de caràcter emocional i de recuperació de les rutines d’activitats i tallers programats. A la vegada que
reprendre el contacte amb les figures referents del centre.
Es realitzaran activitats centrades en l’estimulació sensorial, la motricitat a través d’activitats com “Art-Attack”, i tallers
per treballar el Model Centrat en la Persona (MCP). Totes les activitats ja estaven incloses en el programa del curs
2019-20.

2. ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS PRESENCIALS
2.1. Nombre de professionals en l’atenció presencial al centre
Comptarem amb tots els professionals disponibles per garantir la millor atenció a les persones ateses en el nostre
servei.
2.2. Previsió de persones usuàries que assistiran presencialment al centre
Durant la primera setmana d’obertura en fase 3, hi haurà tres persones que assistiran al centre. Durant el mes de
Juliol, seran sis persones.
2.3. Organització del grup i l’equip de professionals
Tenint en compte que el màxim previst durant el mes de juliol serà de 6 persones, establirem 2 grups de 3 persones
a càrrec cada un d’ells d’un professional d’atenció directa. Les persones que no assisteixin al centre, continuaran
rebent seguiment telefònic i se’ls proposaran activitats online. Els 2 grups faran ús d’espais i taules diferenciades,
tant pel desenvolupament d’activitats com durant les dinàmiques de menjador.
L’espai del CAE permetrà mantenir les distàncies i establir grups de treball reduïts de màxim 3 persones per
professional, l’atenció per tant serà molt personalitzada.
2.4. Horaris
L’horari del centre serà de 9h a 17h, amb servei de menjador. L’horari del grup que vingui en transport estarà sotmès
a la ruta establerta, podent ser una mica inferior a l’esmentat.
2.5. Identificació dels espais que ocuparan al centre
1 espai polivalent CAE
1 sala multisensorial
1 sala de reunions destinada a possibles aïllaments.
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3. PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS PRESENCIALS i ONLINE (d’acció educativa presencial, d’atenció
personalitzada, d’atenció tutorial en grup reduït i d’acollida)
3.1. Activitats presencials
Fonamentalment es realitzaran les activitats programades segons el calendari, mantenint els horaris habituals. Es
continuaran prioritzant les activitats envers l’MCP amb el compliment de fitxes personals i mapes de preferències.
Es potenciarà l’atenció personalitzada, sent una ràtio inicial 1 professional per 3 persones usuàries, mantenint les
mesures preventives de seguretat i higiene. També es fomentaran activitats envers els hàbits higiènics i d’alimentació.
El volum dels grups es podrà veure ampliat a mesura que les famílies decideixin tornar al centre abans del mes de
setembre.
3.2. Activitats online i de seguiment amb nois/es que estan a casa
Continuarem realitzant un seguiment de les persones usuàries que estan a casa per donar suport emocional i
psicològic i mantenir activitats de fisioteràpia, logopèdia, tallers manuals i d’estimulació.

4. MESURES DE SEGURETAT, PREVENCIÓ DE RISC DE CONTAGI, DISTANCIAMENT FÍSIC, HIGIENE,
NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ
En les tasques realitzades, es garantiran els següents aspectes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Control de temperatura abans d’entrar al CAE.
Higiene de mans amb aigua i sabó i gel antisèptic.
Mantenir la distància física de seguretat, sempre que sigui possible.
Higiene i desinfecció de les instal•lacions i del material.
Proporcionar les màximes garanties de seguretat de no contagi.
Control de possibles símptomes vinculats a la Covid-19.
Protocol d’actuació davant un possible cas positiu de Covid-19, tant d’un/a professional com d’una persona
usuària del servei.
Mantenir la comunicació habitual amb les famílies.
• Col·locació de cartells i infografies amb SAAC que recordin la importància de seguir les mesures de
prevenció.
• Ús de la mascareta i pantalla protectora si no es pot garantir el compliment del distanciament físic.
• Neteja, desinfecció i ventilació diàries de tots els espais en ús.

4.1. Actuació en cas de detecció d'aparició de simptomatologia compatible amb la Covid-19
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Seguirem les indicacions segons PE-031 Procediment d’actuació davant de malalties infeccioses pandèmiques a
centres diürns i algoritme d’actuació.
En cas d’aparició de símptomes quan sigui present al centre, cal:
• Aïllar la persona en un espai específic, sota supervisió d’un/a professional.
• Avisar família.
• Informar la família que ha d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària (CAP).
• Informar el CAP de referència per activar els protocols previstos.
• Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre.
En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora, cal que:
•
•
•

No assisteixi al centre
Es posi en contacte amb el seu metge de capçalera
Informi la direcció i al titular del centre
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5. REFERÈNCIES
*Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos laborals.
*Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública.
*Mesures higièniques per a la prevenció de contagis de la COVID-19. Ministeri de Sanitat (6-4-2020)
*Guia: Bones pràctiques als centres de treball. Mesures per a la prevenció de contagis de la COVID-19. Ministeri de
Sanitat (11-4-2020).
*Prevenció de riscos laborals vs. COVID-19. Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (27-4-2020).
* Mesures i recomanacions per a l’obertura dels serveis d’atenció diürna per a persones amb discapacitat en les fases
de desconfinament per la COVID-19, document aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències
associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc (03/06/2020).
* Resolució TSF/1312/2020 de 9 de juny per la qual s’estableixen els criteris per a l’obertura de centres i serveis
socials d’atenció diürna de persones gran si persones amb discapacitat, en aplicació de l’Ordre SND/399/2020, de 9
de maig, en la redacció donada per l’Ordre SND/414/2020, DE 16 maig.
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