Comunicat General
Per a: familiars/tutors
Des de: Gerència
Tema: Situació actual
Benvolguts/des familiars/tutors;
Els fem arribar el comunicat setmanal amb les darreres novetats del centre, centrades en la fase
de represa de la nova normalitat.
En primer lloc, els hi volem explicar que continuem avançant en el desconfinament dels nostres
residents:
-

-

-

-

Actualment, i tal com es va explicar al comunicat anterior, ens organitzem en unitats de
convivència.
Cada unitat de convivència esta formada pels residents que disposen d’habitació en una
mateixa planta, i comparteixen l’espai comú i el personal cuidador.
Els residents de la primera planta comparteixen l’espai comú de la sala d’estar, els
residents de la segona planta l’espai de l’antic menjador, i els de la tercera planta l’espai
de l’antiga sala d’activitats.
Aquests espais comuns han estat habilitats per tal de respondre a aquesta nova necessitat,
i garantir la màxima comoditat i benestar dels residents
En l’espai comú d’aquestes zones de convivència, els residents estan separats per una
distància mínima de 2 metres, i es tracta d’un espai polivalent que hem adequat per realitzar
les activitats i menjar.
Els hi volem informar que els nostres residents ja han començat a realitzar l’àpat principal
en aquests espais; mentre que l’esmorzar i el sopar encara es serveix a les habitacions.
Els residents d’una unitat de convivència no es poden relacionar amb els residents d’un
altre unitat diferent, ni tampoc visitar l’espai comú d’una altre zona de convivència, amb
l’objectiu de sectoritzar la residència i els contactes entre persones, com a mesura
preventiva davant de possibles rebrots en un futur.
Pel que fa l’ús d’espais com banys o pati, es portarà a terme un sistema de torns, amb

-

estrictes mesures d’higiene i desinfecció.
En tant als residents de les plantes quarta i cinquena, passaran el dia en les sales de les
seves respectives plantes

En segon lloc, comentar-vos que aquesta setmana ens ha arribat el “pla de represa de la nova
normalitat en l’àmbit residencial”, i tant bon punt el llegim l’aplicarem per adequar-lo al nostre
centre.
En tercer lloc, us volem informar que arràn de la fi de l’estat d’alarma, l’Ajuntament de Calella
va deixar d’oferir-nos la desinfecció que realitzava de forma setmanal. Aquesta setmana s’ha
portat a terme una desinfecció que ha asumit el Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya.
Per últim, pel que fa qualsevol novetat referent a canvis en la normativa vigent de visites, o l’inici
de sortides a l’exterior, els serà comunicat d’immediat.
Ja finalitzant, els recordem poden sol·licitar hora de visita escrivint a la següent adreça de correu
electrònic: visitas.residenciacalella@gmail.com.
L'horari disposat per a les visites és de d'11h a 12h i de 17h a 18h, de dilluns a diumenge.
Per a aquells que no puguin assistir al centre mantenim el servei de videoconferències, concretant
una cita a través de: contactos.residenciacalella@gmail.com
En cas de dubte, poden respondre a aquest mateix correu electrònic perquè puguem respondre
com més aviat millor.
De manera excepcional, i en cas de no poder resoldre els seus dubtes a través del correu electrònic,
poden telefonar al 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.

Calella, a 2 de Juliol de 2020

