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Directora Rosa Martínez
Persones entrevistades Rosa Martínez directora i Sheila
Sánchez Treballadora Social.
Els preus han passat a 1900€ les places concertades i 2069 les
privades.
Mesures de treball de adaptació i preventives respecte al
contagi de Covid.
El Centre de Dia ha estat un any tancat. Ha reobert el 22 de
març reduint a la mitat les places.
El barri ha respost fent-lis regals de coses difícils de trobar,
mascaretes, sabó i altres i oferint-los fer compres per la
residència. Les activitats de relació amb el barri han estat
suspeses. Han rebut moltes mostres d’afecte dels veïns.
Han tingut que adaptar moltes coses. No han suspes les
activitats si no que les han adaptat totes a la situació actual
Lo primer van ser les videotrucades amb la família.
Van començar a fer coses creatives. Per veure a les famílies
sortien als balcons a una hora acordada.
Cada planta ha estat sectoritsada en grups de 12residents, a
aquestes unitats no portaven mascaretes
Separant els infectats de Covid i els que no. (40 malalts) Els de
Covid podien aïllarse dos en una habitació. Menjar a la
habitació amb estris rebutchables.

Van tenir 32 professionals de baixa però sols van poder
contactar-ne 12.
Van fer servir molt els balcons i la terrassa.
Al maig-juny van anar permetent les visites de les famílies,
amb moltes mesures. 2 familiars amb distancia i respectant
protocols. A la visita hi havia un professional per assegurar
que es cumplien tots els protocols. Van imprimir un full de
“Control de l’existència de símptomes o signes compatibles
amb la infecció per Covid.19” a complimentar i firmar les
visites. Van prepara un dispositiu amb plàstic, el “Mes a prop
teu” per que la gent es pogués abraçar. Tots dos amb bata.
Donen molta importància a les visites.
Poc a poc van anant permetent sortides amb les famílies i un
professional, mes endavant sortides en grup amb
professionals avisant a les famílies per si els volien veu-re.
Van procurar seguir fent coses, iniciatives que promoguin el
sentiment d’utilitat de les persones.
Increment del us de noves tecnologies amb aparells del centre
ja que pocs tenen mòbil. A mes de les videoconferències las
famílies enviaven moltes fotos, vídeos.
No hi havia la Coral però si en grups reduïts a les unitats de
convivència hi havia musica.
Van canviar la dieta per potenciar a graves del menjar, el
sistema immunològic.
Van procurar seguir celebrant les tradicions, adaptant-les.
“S’han de continuar fent coses” ens adaptem.
El no poder fer acompanyament al dol va ser molt dur. Van
decidir fer una cerimònia de comiat. Van contactar amb els
familiars dels residents amb baixa per Covid i els altres. Van
anomenar a cada resident.

