Comunicat General
Per a: familiars/tutors
Des de: Gerència
Tema: Situació actual

Benvolguts/des familiars/tutors;
Com ja els hi vam comunicar en el darrer comunicat, ja som una residència verda, donat que
no tenim cap resident positiu en COVID19 en el nostre centre.
En primer lloc, els volem informar que estem treballant de valent per elaborar un Pla de
contingència amb totes les mesures preventives que es duran a terme a partir d’ara.
Un cop estigui elaborat aquest pla, haurà d’estar validat i aprovat pel Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya i el Comitè directiu del pla d’actuació del Procicat, i serà llavors
quan podrem iniciar el desconfinament dels residents, l’ús de les zones comuns i les visites
familiars.
És aquest el principal motiu que a dia d’avui encara no ens permet donar una data concreta per
l’inici de les visites familiars.
En tot cas, i si no sorgeixen imprevistos o noves directrius protocol·làries, esperem poder
reprendre aquesta nova normalitat al llarg del present mes. Tan bon punt ens sigui possible, els
informarem mitjançant els comunicats de quan s’iniciarà el desconfinament i les visites
familiars, i com s’haurà de demanar cita per a aquestes últimes.
En segon lloc, i referent al desconfinament dels residents, els hi volem explicar que a 4ª i 5ª
planta molts residents ja passen el dia a la sala on realitzen teràpies estimulatives i
rehabilitadores, sempre respectant una distància mínima entre butaques de 2 metres.

A la resta de plantes, els residents surten als passadissos a caminar i a realitzar teràpies
rehabilitadores. També s’han començat a fer retrobaments entre residents que tenen un vincle
d’amistat en els espais comuns de les mateixes plantes, per tal de que puguin gaudir d’una
estona junts.
Ja finalitzant, els recordem que tenen a disposició el servei de videotrucades, totalment gratuït i
realitzat a través de les app Skype y Whatsapp. Poden concertar cita a través de l’adreça de
correu electrònic contactos.residenciacalella@gmail.com.
També fent ús de la mateixa adreça de correu electrònic, ens poden enviar quelcom vulguin
que els fem arribar als seus familiars, ja siguin dibuixos, fotografies, vídeos; o quelcom
desitgin.
Davant qualsevol dubte referent a la informació transmesa en aquest comunicat, poden
contactar a aquesta mateixa adreça de correu electrònic. De forma excepcional, i en cas de no
poder resoldre els seus dubtes a través del correu electrònic, poden contactar amb nosaltres a
través del telèfon 93 769 40 66, de dilluns a dissabte, en horari de 10h a 12h i de 16h a 18h.
Agraïm la seva comprensió i col·laboració, i esperem poder retrobar-nos aviat.

Calella, a 9 de juny de 2020

