Benvolgudes famílies del Gronxador,
Estem vivint una situació molt concreta i cal adaptar-nos-hi per recuperar la normalitat
desitjada amb la màxima responsabilitat per garantir la seguretat de tots i totes.
Segons el pla de transició cap a una nova normalitat publicat el 28 d’Abril del 2020, en
l’annex II l’apartat de serveis socials es descriu “ la reactivació progressiva dels serveis
socials en funció de les recomanacions sanitàries establertes. Entre ells : atenció a les
persones amb discapacitat, atenció primerenca, ocupacionals, de rehabilitació i
psicosocials.”
Aquesta reactivació s’inicia a partir de l’11 de maig de 2020. Per aquest motiu us fem
arribar aquest document sobre les noves mesures organitzatives del nostre centre per
fer front a la reobertura. Aquestes mesures són susceptibles a modificacions en funció
del curs del COVID-19.
Preguem les llegiu amb deteniment i ens consulteu si teniu algun dubte.
MESURES ORGANITZATIVES EN EL CEIDI GRONXADOR
1. Hi haurà una porta d’entrada i una porta de sortida, estaran senyalitzades.
2. La terapeuta sortirà a buscar l’infant i el retornarà al finalitzar la sessió a la
porta de sortida. Així evitem que entrin persones no essencials per a fer la
teràpia (acompanyants) i disminuir el risc de contagi.
3. Es netejarà i desinfectarà la sala després de cada sessió amb productes de
neteja recomanats per les autoritats sanitàries.
4. Cada sessió comptarà amb un set de joguines netes, prèviament seleccionades
per la terapeuta. Les joguines i els equipaments que no es puguin netejar NO
s’utilitzaran.
5. Per evitar aglomeracions espaiem les sessions amb 30 minuts en comptes de 15
minuts com fins ara.
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6. S’habilitarà un espai tant a l’entrada com a la sortida de rentat de mans amb
gel hidroalcohòlic. L’infant i la terapeuta es rentaran les mans a l’entrada i a la
sortida del centre.
7. Les terapeutes han rebut la formació pertinent en quan a mesures d’higiene i
prevenció. Abans d’entrar a treballar es prendrà la temperatura corporal de les
terapeutes en cas de superar els 37º s’anul·larà la sessió.
8. Les terapeutes vetllaran perquè els infants respectin la distancia de seguretat.
9. Les terapeutes comptaran amb l’equipament de protecció individual necessari.
10. Sabem que no tots els infants acceptaran portar mascareta, pels que si
recomanem l’ús durant la sessió. No és necessari portar guants durant la sessió
ja que rentarem les mans abans i després, i el material que s’utilitzarà estarà net.
L’ús de pantalla és benvingut però pot ser molest per segons quines activitats
que impliquin possibles caigudes.
11. Recomanem que cada infant porti la seva ampolla d’aigua que NO es quedarà
en el centre.
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