CORONAVIRUS: CUIDEM, CUIDEM-NOS
A tots els centres residencials gestionats per VIMA volem continuar donant la millor
assistència a les persones per acompanyar-les en el seu Projecte de Vida. És per això que
hem posat en marxa una sèrie de mesures preventives per garantir la màxima protecció del
col·lectiu més vulnerable a la COVID-19: les persones grans residents.
Material de protecció als
centres (EPIS): Disposem d’un
estoc d’EPIS (mascaretes,
guants, granotes, pantalles,
etc.) de tres mesos. S’ha creat
una aplicació informàtica per la
gestió global del material,
optimitzar-ne la utilització i
planificar els estocs.

Gestió de les residències:
S’han reforçat els recursos
destinats a les zones
d’aïllament a cada centre i
minimitzat temporalment la
prestació de serveis no
essencials per a evitar l'entrada
de proveïdors i personal extern
a les residències.

Activitats grupals adaptades
a les mesures de prevenció:
Sectorització de les
residències en petites unitats
(grups bombolla) i augment de
personal atès que es vol evitar
que el mateix professional
desenvolupi la seva tasca a
més d’una unitat.

Protocols immediats de
detecció i actuació: En el cas
de tenir sospita vers un cas de
COVID-19, d’usuari o empleat,
s’activen els protocols de
coordinació amb el CatSalut
per a realitzar proves a tot el
seu entorn (contactes estrets i
no estrets).

Coordinació amb
administracions i
autoritats sanitàries: estem
en permanent contacte i
coordinació amb els Dpt. de
Salut i Treball, Afers Socials
i Famílies, informant de la
situació diàriament i
compartint les necessitats
dels diferents centres.

Comunicació amb famílies:
Es van adquirir i s’han posat a
disposició d'usuaris telèfons
mòbils per garantir el contacte
continuat amb els seus
familiars mitjançant vídeotrucades. També s’informa
periòdicament als familiars de
la situació del centre.

Formació continuada dels
professionals: en els
protocols d'intervenció
específics creats
internament i pensats per a
persones altament
dependents en aïllament i
quarantena i en activitats
d’estimulació, orientació,
mobilitzacions, etc.

Manteniment i control
higiènic/sanitari als centres:
Regularment realitzem la
desinfecció de les residències
amb empreses especialitzades i
ens coordinem amb els centres
sanitaris de referència per la
realització de les proves PCR
(de detecció de la COVID-19)
en el cas que siguin
necessàries.

#juntshoestemsuperant

VIMA és la nova gestora de residències del Grup VL. Des de VIMA us donem la benvinguda per seguir acompanyant
Projectes de Vida.

