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PROJECTE 

Situació actual          

La declaració d'estat d'alarma, declarada el passat 14 de març de 2020, pel Govern 
Central, implica, entre altres, força mesures en la restricció de la mobilitat. La finalitat 
central, és frenar el ritme de la  transmissió comunitària del virus, per evitar un 
col·lapse en el sistema sanitari. 
 
Aquesta situació de confinament, suposa un gran impacte, sobretot per a les persones 
més vulnerables, i entre aquestes persones, hi ha les persones sense llar. 
 
Donada aquesta situació tenim: 
 

 Al estar al carrer, aquestes persones, no poden complir amb el confinament, tal 
com ha marcat el Govern. 

 La majoria d'aquestes persones, per la seva situació, i sense voler entrar en 
estigmes ni prejudicis, tenen més possibilitat de patir malalties cròniques; així 
com, tenir un estat més vulnerable de salut, pel que són més susceptibles de 
contraure la infecció. 

 La seva situació, dificulta que puguin seguir unes pautes higièniques 
adequades, per la qual cosa també dificulta que puguin seguir les pautes de 
protecció i prevenció. 

 
Donada la situació, ens cal: 
 

 Donar atenció a les persones sense llar de la ciutat de Granollers i rodalies. 

 Facilitar aquest espai per el confinament, durant les 24h del dia, durant el 
temps que duri aquesta realitat. 

 Garantir les mesures de prevenció i protecció, a un/a mateix/a i a la ciutadania, 
en general. 

 
Per garantir aquests punts exposats, s'inicia el procés per a la creació d'un dispositiu 
social provisional d’emergència per afavorir el confinament de persones sense llar. La 
seva durada en el temps, vindrà marcada per el període que es mantingui l'estat 
d'alarma, o el temps que es cregui oportú a fi de garantir aquesta prevenció i protecció. 
 
El dispositiu és possible gràcies a les aportacions i col·laboracions de l’Ajuntament de 
Granollers, el finançament de la Diputació de Barcelona,  i el suport de Creu Roja de 
Granollers i pretén donar cobertura a les necessitats detectades des les àrees 
bàsiques de serveis socials de Granollers, Mollet del Vallès i la resta de municipis 
representats des del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
El dispositiu també ha gaudit del suport d’entitats diverses del territori que han ajudat a 
fer front a diverses necessitats: 

 El Xiprer: subministrament d’esmorzars diaris per a tots/es els usuaris/es. 

 Humana: subministrament de roba i calçat. 

 Caritas Diocesana: subministrament de roba. 

 AA.VV. de Can Bassa: subministrament de mantes, llençols. 
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Aspectes que cal tenir en compte al moment de la creació d'aquest dispositiu 
provisional 

L’ Administració pública, per fer efectiu aquest espai, ha considerat les indicacions 
que la mateixa Creu Roja marca. 

És per això que tindrem en compte aspectes generals com: 

 L'espai habilitat cal que disposi de bany, lavabos i dutxes suficients, d'acord el 
nombre de persones que es puguin atendre i acollir. 

 L'Espai ha de facilitar el compliment de la distància mínima de seguretat, entre 
les persones. I evitar tot contacte directe, sempre que sigui possible. En el cas 
de les famílies, la distància és variable.  

 Cal que el dispositiu, gaudeixi de suficient ventilació, en tots els espais 
habilitats. 

 Acordar com gestionem els residus generats, amb especial atenció els 
generats per a persones que presentin símptomes, i els residus derivats de 
l'activitat que aquestes persones realitzen. 

 Prèviament a que la persona accepti el servei d'allotjament, per poder realitzar 
el confinament; caldrà que una persona professional de la salut, la valori i 
descarti possible estat d'infecció per el Covid-19. 

 Tota persona que s'acull al servei, cal que es dutxi prèviament abans 
d'instal·lar-se al dispositiu; amb la única finalitat d'evitar problemes de 
salubritat i higiene. 

 Tenir disponible un espai alternatiu, per acollir aquelles persones que hagin 
d'estar aïllades. 

 Mantenir un espai de coordinació amb els cossos de seguretat (Policia Local). 
L'objectiu, assegurar-nos un espai protegit de possibles persones buscades 
per situacions penals pendents. 

 Cal que la persona que s'aculli al servei, hagi acceptat les pautes i les normes 
de convivència que el dispositiu d’emergència presenta; així com el 
compromís de mantenir les mesures de protecció i prevenció, segons el que 
les autoritats sanitàries recomanen per a la prevenció del Covid-19. 
 

Requisits per el personal que fa la intervenció 

Tot el personal implicat en la intervenció cal: 

 Abans i després del muntatge, realitzar el rentat de mans. Amb aigua i sabó, i 
segons les recomanacions donades pel rentat. 
 

 En el moment del desmuntatge, caldrà desinfectar i rentar tot el mobiliari. 

Equip de protecció individual, durant el muntatge: 

 Guants. 

 Manteniment de la distància mínima de seguretat d’entre 1 i 2 metres, entre les  
persones. 
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Equip de protecció per el personal que fa la intervenció: 

 Mascareta  i guants.  

 Durant les entrevistes i l'acollida, la cadira de la persona albergada, estarà a 
una distància de 2 metres, respecte el mostrador o taula.  

 Cal tenir present la desinfecció de tot el mobiliari que s'usa i es comparteix. 
Neteja entre atenció i atenció a diferents persones. 

 Rentat de mans, després d'entregar i recollir qualsevol objecte de les persones 
acollides. 

Lliurament d'alimentació/àpats:   

L'equip encarregat del repartiment del menjar, ja disposa d'un protocol d'intervenció. 
En cas contrari, s'aplicarà el genèric: s'entrega el menjar evitant el contacte directe 
amb les persones: es deixa a la taula neta, ens retirem, es recull. Mantindrem sempre 
la distància, mínima de 2 metres, entre cada una de les persones (ja sigui a taula, a la 
cua, al servei de repartiment...). 

Millor no asseure's i evitar el cara a cara. 

 

1. Què és els dispositiu provisional d’emergència social? 
 
Espai provisional per donar cobertura a les persones sense llar, donada la situació 
actual d'alarma, que decreta el confinament a la ciutadania. 
 
Aquest espai ha estat habilitat exclusivament donat l'estat d'emergència social que 
vivim actualment, conseqüència de la pandèmia pel Covid-19. 
 
Quan aquesta situació es normalitzi o finalitzi l'estat d'alarma, marcat per el Govern 
Central, aquest dispositiu d’emergència social es desmuntarà, tornant a l'ús habitual 
de l'espai pel que fou creat.  
 
 
2. Objectius 

 Facilitar l’allotjament a les persones sense llar. 

 Satisfer la cobertura de necessitats en alimentació, higiene  i seguretat. 

 Oferir espasi i activitats de distensió. 

 Protegir la seguretat física així com la salut emocional. 

 Suposar un espai protegit. 

 Vetllar per a la atenció sanitària preventiva. 

 Fomentar les mesures de prevenció i protecció vers el coronavirus. 
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3. L'Espai 

El dispositiu d’emergència social de Granollers se situa al Pavelló Poliesportiu de Can 
Bassa al carrer Caterina Albert, núm. 15, 08403 de Granollers. De la totalitat de 
l'equipament esportiu, es preveu utilitzar:  
 

 2 vestidors (a on ubiquem les habitacions de dones). 
 2 vestidors (per lavabos i dutxes d’homes). 
 3 habitacions individuals , per possibles casos d’aïllament. 
 1 espai Infermeria. 
 1 espai de consigna a la primera planta. 
 1 espai Bugaderia (amb la rentadora i assecadora de l’espai Esquitxa’t). 
 1 espai / Pati exterior dins del recinte. 
 1 espai Menjador / Sala social. 
 Espai a les pistes per poder fer Esport / Activitats. 
 Espai a les pistes per habitació homes. 
 Espai recepció i petit magatzem. 

 
En la mesura del possible, tots els espais utilitzats: 
 

 Garantiran respectar la distància de seguretat entre les persones. 

 Seran facilitadors de recordar les normes de prevenció. 

 S'habilitaran recursos per la higiene de les mans. 
 

Cal delimitar en cada zona, l'espai de residus i brossa. 

Es preveu la utilització de l'escola pública municipal pròxima, per tal de facilitar l'accés 
i emmagatzemar el servei de càtering, ja que disposa de l'equipament adequat.  

En cas necessari es preveu l’equipament de neveres que facilitin la logística mitjançant 
la col·laboració d’empreses de serveis de la ciutat de Granollers. 

També hi ha un vehicle de Creu Roja que fa el transport dels menús. 

 

4. L’equip humà i serveis activats: 

L’Ajuntament de Granollers ha gestionat mitjançant contractes d’emergència dels 
següents aspectes: 

 Servei de neteja i desinfecció diari del dispositiu. 

 Servei de control d’accessos per nits i caps de setmana. 

 Servei d’atenció sanitària per control de salut dels ingressos i revisions 
mèdiques diàries. 

 Ampliació horària d’educadors d’atenció comunitària per dedicació al 
dispositiu d’emergència. 

 Dispositiu per climatitzar l’espai i minimitzar les baixes temperatures. 

La Creu Roja a Granollers participa des de l’inici de la seva activació en la coordinació 
de dispositiu.. 
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A part, la Creu Roja aporta també el suport logístic en quan a material propi del 
dispositiu d’emergència social, amb personal tècnic i voluntariat. 

L’equip de professionals que ordenen el funcionament diari del dispositiu es composa 
d’educadors/socials facilitats per l’Ajuntament de Granollers i professionals de Creu 
Roja amb el suport de voluntariat, tenint el suport i a la implicació des diferents àmbits i 
serveis tals com: Salut Pública, Esports, Educació, Seguretat Ciutadana, Policia Local i 
la brigada municipal. 

Tot seguit una descripció funcional estàndard de la organització horària del personal 
en una ocupació màxima del dispositiu. La dedicació horària i recursos humans dels 
equips tècnics que garanteixen el funcionament bàsic del recurs, s’adaptarà en tot 
moment al nivell d’ocupació de les places existents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Cada dia, de dilluns a diumenge, es comptarà de 10 a 13h amb l’assistència d’un 
infermer/a. I el suport de voluntariat de l’àmbit de socors i social (2/3 persones 
voluntàries per torn), i en horari de tarda, sempre hi haurà alguna figura (o de 
voluntariat o professional de Creu Roja, amb perfil de Tècnic/a d’Emergències 
Sanitàries (TES) / Socorrista). 

* El dispositiu comptarà amb la figura permanent durant les nits de dilluns a diumenge 
de les 20 h. a les 8 h d’una persona que controlarà els accessos i restarà pendent de  

HORARIS ALBERG - PAVELLÓ POLIESPORTIU CAN BASSA
Ajuntament de Granollers - Creu Roja a Granollers

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Educador/a A Educador/a A Educador/a A Educador/a A Educador/a A

8 - 13h Educador/a B Educador/a B Educador/a B Educador/a B Educador/a B

Educador/a C Educador/a C Educador/a C Educador/a D Educador/a D

Tècnic/a 1 Tècnic/a 1 Tècnic/a 1 Tècnic/a 1 Tècnic/a 1

12.30 - 16h Tècnic/a 2 Tècnic/a 2 Tècnic/a 3 Tècnic/a 3 Tècnic/a 2

Tècnic/a 4 Tècnic/a 4 Tècnic/a 4 Tècnic/a 4 Tècnic/a 4

16 - 21h Tècnic/a 5 Tècnic/a 5 Tècnic/a 6 Tècnic/a 6 Tècnic/a 6

Dissabte Diumenge

Educador/a C Educador/a C

8 - 15h Educador/a D Educador/a D Educador/a: Ajunt.

Tècnic/a 6 Tècnic/a 6 Tècnic/a: Creu Roja

15 - 21h Tècnic/a 5 Tècnic/a 5

Comptabilització d'hores Tècnic/a 1 17,5

Tècnic/a 2 10,5

Educador/a A 25 Tècnic/a 3 7

Educador/a B 25 Tècnic/a 4 25

Educador/a C 29 Tècnic/a 5 24

Educador/a D 24 Tècnic/a 6* 29

TOTAL 103 TOTAL 113

*Més coordinació interna, logística i voluntariat.

**Més hores de voluntariat i coordinació.
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qualsevol incidència durant la nit. També es mantindrà aquesta presència durant el 
cap de setmana. 

5. Organització bàsica 

Entrada/benvinguda: l'horari de l'entrada al dispositiu d’emergència social, dependrà 
de l'horari de l'equip sanitari, ja que cal una prèvia revisió, per valorar l'estat de salut 
de la persona acollida. 
 
Cal tenir present, si l'espai cobreix les necessitats d'adaptabilitat, en cas que alguna 
persona ho necessiti (escales, accés a dutxes...). 
 
En cas de persones menors d'edat no acompanyades, cal establir el protocol assignat i 
no es preveu l’acceptació d’aquest tipus de perfil d’usuari/a. 
 
Tot seguit una descripció estàndard d’horaris de funcionament.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mesures de prevenció i actuació davant el possible contagi: 

6.1. Consideracions prèvies. 

El risc s’ha de mesurar tant des de la perspectiva de protecció del treballador que 

presta servei al dispositiu d’emergència social, com de la perspectiva de la persona a 

la que atenem i que conviu durant aquest confinament al recinte del pavelló de Can 

Bassa.  

S’ha de contemplar que podem allotjar persones vulnerables. 

8:30h – 9:00h LLEVAR-SE 

9:00h – 9:30h 1r TORN ESMORZAR 

9:30h – 10:00h 2n TORN ESMORZAR 

10:00h – 11:00h LLIURE (SERVEI BUGADERIA) 

11:00h – 12:00h ACTIVITAT, DINÀMICA 

12:00h – 13:30h LLIURE (SERVEI BUGADERIA) 

13:30h – 14:00h 1r TORN DINAR 

14:00h -14:30h 2n TORN DINAR 

15:00 – 17:00h LLIURE 

  

  

17:00h – 18:30h ACTIVITAT, DINÀMICA 

18:30h – 20:00h LLIURE 

20:00h – 20:30h 1r TORN SOPAR 

20:30h – 21:00h 2n TORN SOPAR 

21:00h-23:00h LLIURE 

23:00 - 08:30h DORMIR 
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S’ha de contemplar la possibilitat que el treballador/a i les persones que utilitzen el 

dispositiu d’emergència social poder estar contagiats i no presentar símptomes. Així 

que es tindran en compte escrupolosament les mesures preventives i d’higiene tant 

per la perspectiva de ser contagiats, com la de contagiar. 

Hem de tenir present que el personal destinat al dispositiu d’emergència social no 

poden prestar el servei:  

 Si presenten símptomes de febre, tos, sensació de falta d’aire o malestar 

general. 

 Si han tingut contacte estret amb un persona amb algun dels símptomes 

anteriors. 

 
6.2. Actuacions generals dins el dispositiu d’emergència social. 

En general, s’ha de considerar a tota persona que atenem com a persona no 

contagiada si no presenta símptomes de febre, tos, sensació de falta d’aire o malestar 

general.  

Tot i aquesta consideració, per minimitzar riscos, es proporcionarà una mascareta 

quirúrgica a tots els usuaris. Aquesta mascareta es renovarà un cop es deteriori, i com 

a mínim dos cops per setmana. 

 Mesures preventives generals per a usuaris i treballadors. 

o Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara 

interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les 

mans de seguida.  

o Rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó o bé amb solucions 

alcohòliques, especialment després del contacte directe amb persones 

malaltes o el seu entorn.  

o Utilitzar mocadors de paper d’un sol ús per eixugar-se i llençar aquests 

al cubell de les escombraries o a la paperera. 

o No tocar-se els ulls ni el nas amb les mans brutes. 

o Evitar el contacte proper (almenys una distància de dos metres) amb 

persones que pateixen infeccions respiratòries agudes i presenten tos, 

esternuts o expectoracions, i no compartir les pertinences personals. 

Evitat donar la mà. 

o No compartir bolígrafs, gots, coberts, raspalls de dents i altres objectes 

que puguin haver estat en contacte amb saliva o secrecions sense 

netejar-los degudament 
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 Abans d’accedir al dispositiu d’emergència social, ens netegem les mans i ens 

posarem:  

o Mascareta FFP2 sense vàlvula d’exhalació en totes les atencions 

que no es puguin mantenir les distancies de dos metres. 

o Guants d'un sol ús. 

 Al sortir del dispositiu d’emergència social: 

o Neteja de mans amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica . 

o Treure’s els EPI’s utilitzats 

o El material de protecció d'un sol ús, llençar-lo a una bossa específica 

que es portarà a contenidor.  

o Tornar a rentar les mans amb aigua i sabó o amb una solució 

hidroalcohòlica . 

o Portar paper per assecat de mans si ens rentem amb aigua i sabó 

 
6.3. Mesures addicionals davant l’atenció a persones amb símptomes: 

En els supòsits que es realitzin atencions a persones que presenten símptomes o han 

estat un contacte estret, es prendran mesures addicionals a les anteriorment descrites. 

PAS 1. MESURES PRÈVIES. 

En persones que presenten símptomes (febre, tos, sensació de falta d’aire o malestar 

general, o han estat contacte estret de persones que presenten símptomes, o un cas 

confirmat: 

Informar a Salut publica de l’Ajuntament de Granollers de la situació 

Salut publica realitza una comunicació urgent al 061 o al CAP que li correspongui a la 

persona afectada. 

En cas que no hi hagi ingrés hospitalari ni tampoc el trasllat un espai alternatiu que en 

permeti un aïllament del dispositiu d’emergència social, s’habilitarà al pavelló una zona 

especifica per al confinament de la persona intentant que es compleixin de manera 

estricte les mesures d'aïllament del contacte amb altres persones i materials, així com 

les mesures de neteja i desinfecció de l’espai de confinament. 

 

 



 

10 
 

 

PAS 2. MESURES DE PREVENCIÓ ADDICIONALS . EPIS. 

Abans d’accedir al a la zona on es trobi la persona confinada, ens posarem:  

 Mascareta de protecció respiratòria amb una eficàcia de filtració 

equivalent, com a mínim, a FFP2. Aquesta mascareta NO portarà vàlvula 

d’exhalació  

 Guants d’un sol ús. 

 Protecció ocular  

o Ulleres de protecció, només si proporciona una atenció directa a la 

persona només si es preveuen esquitxos de sang o altres fluids 

corporals.. 

o Pantalles, per a la resta d’activitats  

 Granota d’un sol ús o bata impermeable de màniga llarga només si es 

preveuen esquitxos de sang o altres fluids corporals. 

 Recorda que al utilitzar EPI’s 

o Els mitjans de protecció només protegeixen amb un ús adequat.  

o Després d’usar-los, treure-se’ls, i recordar que la part exterior pot estar 

contaminada. 

o Si creieu haver estat directament o indirectament amb el virus, 

considereu com infectada tota la roba i material, renteu-la. 

o Els EPI’s d’un sol ús es llençaran a una bossa específica 

o Si us toqueu cara, boca, mucoses o fumeu, penseu que les mans 

és una via de contagi. Es bàsic el RENTAT ACURAT DE MANS 

PAS 3. MESURES PREVENTIVES DURANT L’ATENCIÓ DE LA PERSONA 

CONFINADA 

L’usuari a qui li prestem el servei li posarem una mascareta quirúrgica  

Cal rentar-se les mans freqüentment amb aigua i sabó o amb una solució 

hidroalcohòlica després de qualsevol contacte amb la persona atesa o el seu entorn 

immediat, fins i tot portant els guants. 

Pautes generals de neteja i desinfecció: 

 La neteja és fonamental perquè elimina la brutícia i la matèria orgànica de les 

superfícies i arrossega els microorganismes que hi puguin haver. 
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 Es recomana realitzar una neteja diària, utilitzant aigua i sabó, a totes les 

superfícies de contacte freqüent amb les mans. 

 S’utilitzarà preferiblement vaixella i demés estris d’un sol ús. Si no és possible, 

aquets s’han de netejar amb aigua calenta i sabó, preferiblement amb 

rentaplats a una temperatura com a mínim de 60º, amb els detergents 

habituals.  

 Si es fa una desinfecció ha d’anar precedida d’una neteja, perquè sinó la 

brutícia pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia. Els 

desinfectants destrueixen o inactiven els microorganismes. 

 Els elements i utensilis usats per a fer aquestes actuacions (baietes, fregones, 

guants) cal que es netegin i desinfectin periòdicament. 

 És important també ventilar diàriament totes les habitacions i espais dels 

habitatges durant 5 minuts al dia com a mínim. 

Zones d’actuació.  

Les zones, punts i objectes més comuns on pot haver major risc de contacte amb les 

mans són: 

 A les habitacions: tauletes de nit, llits, mobles del dormitori, poms de les portes 

i d’armaris, despertador, llums de taula, cadires o butaques, etc. 

 Lavabos: superfícies del bany, l’inodor, aixetes, armaris, etc. 

 Menjador: superfícies de treball, poms d’armaris i calaixos, aixetes, taules i 

cadires, manetes d’electrodomèstics, etc. 

 General: telèfons, comandaments a distància, poms de porta i d’armaris, 

taules, cadires, butaques, sofàs, interruptors, ordinadors (sobretot teclats i 

ratolins), tauletes, ràdios, televisions, etc. 

 Zones comunes: baranes, poms de les portes, polsadors, intèrfons, etc. 

Productes de neteja i desinfectants 

Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual en 

l’àmbit domèstic, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui 

l’etiqueta de cada producte. 

Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents 

tipus de desinfectants, com poden ser: 
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 Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una 

concentració al voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé 

posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua, especialment per a la desinfecció dels 

lavabos. Per a la resta de superfícies és suficient amb una barreja de 1 part de 

lleixiu i 99 parts d’aigua. Aquestes solucions s’han de preparar diàriament i 

s’han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç. 

 Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l’alcohol 

etílic habitual que és del 96 %, barrejant 70 ml de l’alcohol amb 30 ml aigua 

(s’obté un alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de l'alcohol etílic de 96º amb 

2 part d'aigua (s’obté un alcohol del 70,6 %) 

 Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada habitual que 

és del 3% de peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d'aigua oxigenada 

i 5 parts d'aigua. 

 Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida 

autoritzats per a ús pel públic en general i ús ambiental: Productes viricides 

autoritzats. 

Recordar que si s’utilitzen productes de neteja i desinfecció: 

S’han de manipular de forma adequada per evitar possibles riscos per a la salut de les 

persones. Abans d’utilitzar-los cal tenir en compte que: 

 Cal llegir les etiquetes i seguir totes les instruccions d'ús. 

 Cal disposar, si escau, del material de seguretat que indiquin les etiquetes 

(ulleres, guants, etc.) 

 S’han de respectar les dosificacions indicades a les etiquetes. El fet d’utilitzar-

los en més quantitat no implica que siguin més efectius i pot produir riscos. 

 Cal aplicar cada producte de la forma i en els llocs previstos en les 

instruccions. 

 No es poden barrejar ni utilitzar a la vegada diferents productes, ja que es 

podrien alliberar gasos tòxics o generar reaccions químiques perilloses. Per 

exemple, no es pot barrejar lleixiu amb productes desincrustants o 

desembussadors com el salfumant, o utilitzar compostos d’amoníac amb cap 

altre producte. Tampoc es poden abocar a l’inodor o a l’aigüera si hi poden 

quedar restes d’altres productes. 

 S’han d’emmagatzemar en els seus envasos originals, ben tancats i fora de 

l’abast dels nens. 
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PAS 4. MESURES AL FINALITZAR L’ATENCIÓ AMB LA PERSONA 

 Al sortir de la zona on estigui confinada: 

o Treure’s els EPI’s utilitzats. La mascareta FFP2 guardar-la en una 

bossa amb tancament. 

o El material de protecció d'un sol ús, llençar-lo a una bossa específica 

que es portarà a contenidor.  

o Rentat de mans amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica . 

o Portar paper per assecat de mans si ens rentem amb aigua i sabó 

 Al arribar a casa: 

o No toqueu res. 

o Traieu-vos les sabates. 

o Deixeu els objectes que porteu (bossa, cartera, claus) a l’entrada, dins 

d’una caixa. 

o Netegeu el mòbil i les ulleres, si en porteu, amb aigua i sabó, o amb 

alcohol. 

o Sotmeteu a una temperatura de 70ºC la mascareta FFP2. 

o Dutxeu-vos. 

o Si heu portat algun objecte de fora, netegeu-ne la superfície abans de 

desar-lo (afegiu 25 ml de lleixiu a un litre d’aigua). 

 Pautes per facilitar en el dia a dia en possible retorn a domicili o espai de 

convivència 

o Eviteu que les persones amb qui conviviu tinguin contacte directe amb 

els vostres fluids corporals (sobretot orals i secrecions respiratòries). 

o Eviteu compartir-hi objectes d’ús personal (raspalls de dents, gots, 

plats, coberts, tovalloles). 

o Renteu la roba personal, les tovalloles i els llençols a 40 ºC, com a 

mínim. 

o Netegeu els plats, els gots i els coberts amb aigua i sabó i, si és 

possible, al rentavaixelles. 

o Netegeu habitualment la cuina i el lavabo amb productes que continguin 

lleixiu i utilitzeu material d’un sol ús. 
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o Netegeu amb productes desinfectants: telèfons, comandaments a 

distància, teclats d’ordinador, impressores, interruptors, aixetes, poms i 

qualsevol objecte que impliqui contacte amb les mans. 

o Manteniu ben ventilades les zones comunes. 
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ANNEXOS 

 Fitxa de derivació. 
 

 Sortida voluntària / Expulsió de l’espai / Compromís d’adscripció al 
dispositiu. 
 

 Fulletó filiació. 
 

 Benvinguda / Normativa bàsica de funcionament. 
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SALIDA VOLUNTARIA 

 

Fecha:                                                                   Hora: 

 

Las salidas no autorizadas implican un riesgo para el resto de persona alojadas y para 

los equipos (profesionales y voluntarios) al impedir la correcta implementación de las 

medidas de prevención de contagio del coronavirus. 

Es por este motivo que yo................................................................................... con 

DNI/NIE/PAS………………………………, por propia iniciativa, deseo abandonar el 

dispositivo provisional de emergencia covid19 en Granollers, entendiendo que este 

hecho puede implicar la pérdida de acceso al mismo.  

 

 

 

Para que así conste firmo la presente en Granollers. 

 

En caso que la persona no desee firmar se realizará firma testimonial por parte de dos 

personas del equipo. 

La persona albergada declina firmar el documento salida voluntaria, pero confirmamos 

que ha sido debidamente informado/a de las consecuencias de su salida. 

Los motivos de su negativa son; 

             

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Firma: 

 

Nombre y apellidos: 

 

Firma: 

 

Nombre y apellidos: 
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EXPULSIÓN 

 

Fecha:                                                                   Hora: 

 

El incumplimiento de la normativa implica un riesgo para el resto de persona alojadas y 

para los equipos (profesionales y voluntarios) al impedir la correcta implementación de 

las medidas de prevención de contagio del coronavirus, así como el buen desarrollo 

del confinamiento voluntario. Ante los siguientes hechos: 

 

 

 

 

 

Se informa a el/la alojado/a ............................................................................... con 

DNI/NIE/PAS…………………………… que queda usted expulsado/a del dispositivo 

provisional de emergencia COVID19) en Granollers, entendiendo que este hecho 

implica la perdida de acceso al mismo.  

 

En caso que la persona no desee firmar se realizará firma testimonial por parte de dos 

personas del equipo. 

La persona albergada declina firmar el documento salida voluntaria, pero confirmamos 

que ha sido debidamente informado/a de las consecuencias de su salida. 

Los motivos de su negativa son; 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma: 

 

Nombre y apellidos: 

 

Firma: 

 

Nombre y apellidos: 
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COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN AL DISPOSITIVO D’EMERGÈNCIA SOCIAL 

 

El conocimiento de las normas del dispositivo de emergencia social es 
importante para garantizar su cumplimiento. Es por ello que, yo 
………………………………………con DNI/NIE/PAS …………………. confirmo, 
mediante este documento, que: 

 
- he recibido y entiendo la información en relación a las normas del dispositivo 

de emergencia social. 
- me comprometo a su cumplimiento. 
- entiendo las consecuencias del incumplimiento. 

Para que así conste, firmo la presente. 

 

 
 
 
 
 Granollers, ____ /____ / 2020 
 

DISPOSITIU  provisional d’ EMERGÈNCIA social  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.chla.org/blog/health-and-safety-tips/nuevo-coronavirus-que-deberia-saber&psig=AOvVaw0dydUHupoihNs7B8f90cJ2&ust=1584470158774000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDntbnRn-gCFQAAAAAdAAAAABAF


 

20 
 

 

Benvingut/da  

 

Nom persona usuària: 

 

 

 

  

 

Aquesta és la normativa bàsica del dispositiu d’emergència, és important que l’entenguis i 

la respectis. 

Els educadors/es de l’Ajuntament de Granollers, i el personal de la Creu Roja estem al 

teu costat per informar-te sobre qualsevol dubte sobre el funcionament del centre; confia 

en nosaltres.  

Recorda que estem en estat d’alarma i que la ciutadania em de complir responsablement 

amb les mesures establertes pel governs. 

Desitgem que el teu confiament al dispositiu d’emergència social sigui el màxim de 

còmode possible, compta amb el nostre suport per aconseguir-ho.  

 

Número de llit assignat: 
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NORMATIVA BÀSICA DE FUNCIONAMENT 

 Normatives: A tots els espais i trobarem una normativa especifica que cal 

respectar així com els horaris establerts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organització: s’assignarà un número a cada persona que distingir el llit, got, 

bossa, torns... Recorda’l, el teu és el: 

 

 

 

 

 

 

 Dutxes: Per garantir l’ accés de totes les persones allotjades, les dutxes 
tindran una durada màxima de 15 minuts i no hi podran haver mes de 6 persones per 
torn de dutxa. 

 

 Menjar: No està permès menjar o tenir menjar fora del recinte de menjador. 
 

 
 
 

8:30h – 9:00h LLEVAR-SE 

9:00h – 9:30h 1r TORN ESMORZAR 

9:30h – 10:00h 2n TORN ESMORZAR 

10:00h – 11:00h LLIURE (SERVEI BUGADERIA)  

11:00h – 12:00h ACTIVITAT, DINÀMICA 

12:00h – 13:30h LLIURE (SERVEI BUGADERIA) 

13:30h – 14:00h 1r TORN DINAR 

14:00h -14:30h 2n TORN DINAR 

15:00 – 17:00h LLIURE 

  

  

17:00h – 18:30h ACTIVITAT, DINÀMICA 

18:30h – 20:00h LLIURE 

20:00h – 20:30h 1r TORN SOPAR 

20:30h – 21:00h 2n TORN SOPAR 

21:00h-23:00h LLIURE 

23:00 - 08:30h DORMIR 
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 Salut: Les persones albergades tenen l’obligació d’informar de possible 
simptomatologia compatible amb el COVID19 (tos seca, febre, sensació de falta d’aire, 
malestar general) i s’han de complir les mesures de prevenció de contagi proposades 
(rentat de mans, distancia social 1.5m, no compartir utillatge...). 

 

 Salut: Cal informar al equip en cas d’al·lèrgies, intoleràncies alimentàries o 
qualsevol qüestió que pugui afectar als àpats. 

 

 Silenci: Les persones adscrites al dispositiu d’emergència social han de 
respectar el silenci i no molestar a la resta en les àrees de descans. El telèfon mòbil a 
l’àrea de descans ha d’estar en silenci i baixar la resolució de la pantalla, utilitza els 
auricular si us plau. 

 

 Neteja: És important mantenir l’ordre i la neteja dels espais. 
 

 Pertinences: No es poden entrar al centre objectes perillosos ni substàncies 
il·legals. Si el personal responsable del centre ho requereix s’hauran de mostrar els 
efectes personals. El personal no es fa responsable de la pèrdua o robatori de les 
pertinences de les persones allotjades. 

 

 Fumar: S’habilitaran espais per fumar en el recinte del dispositiu d’emergència 
social, s’han d’utilitzar els cendrers i  no es podrà fumar fora d’aquestes àrees, ni en 
els espais interiors. 

 

 Convivència: No estan permeses les faltes de respecte vers altres participants 
o cap a l’equip d’intervenció. Les persones allotjades  han de mantenir les  condicions 
adequades per a la convivència. En cas contrari, l’organització es reserva el dret 
d’admissió. 

 

 Espais: Cal respectar les limitacions d’accessos als espais on així ho indiqui. 
 

 Sortides: Les persones allotjades han de respectar el confinament voluntari i 
només es podrà sortir per motius justificats i autoritzats per l’equip.  

 

 Consums: Està prohibit entrar o beure alcohol o consumir altres substàncies 
il·legals dins del centre. 

 

 Actitud: Les persones allotjades  en aquest dispositiu d’emergència social han 
d’estar  en condicions adequades per la convivència i tenen l’obligació de seguir les 
indicacions de l’equip interventor, cal respectar el sistema de funcionament i 
normatives del diferents espais.  

 

 Pavelló poliesportiu: Recordem que estem en un equipament municipal, pel 
que cal estar-ne agraïts i, més que mai, mantenir una actitud cívica.  
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 Si us plau, segueix les indicacions de l’equip del centre i respecta el 

sistema de funcionament dels diferents espais. Tens  informació per tot el centre 

sobre la normativa però si tens qualsevol dubte pregunta’ns. 

 

 

 

L’INCOMPLIMENT D’ALGUNA DE LES ANTERIORS PAUTES DE 
COMPORTAMENT, O FER CAS OMÍS A LES INDICACIONS DE L’EQUIP POT 
DERIVAR EN UNA EXPULSIÓ. 
 


