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1. 
ENTRADES I 
SORTIDES

• S’accedeix a AURA per la 
porta de General Mitre 174, 
baixos.

• La sortida es farà per la 
porta que dona a la 
porteria.



1.2. 
PASSAR 

PEL 
DETECTOR

• Un dispositiu a l’entrada 
detecta la temperatura i si es 
porta la mascareta ben posada.

• NO podrà entrar si una persona 
està malalta o ha estat en 
contacte amb una persona 
contagiada de COVID 19 durant 
els últims 14 dies.

• S’ha de signar un Document de 
Responsabilitat.



1.3. 
TEMPERATURA

• Si la temperatura és
superior a 37º es mirarà
amb termómetre TER1 a 
10cm de distancia.

• Si dóna menys de 37º es 
pot entrar.

• Si dóna més de 37º NO es 
pot entrar. 



1.4. HIGIENE 
INDIVIDUAL

• A l’entrar es posarà gel 
hidroalcohòlic.

• Es llençarà la mascareta i guants 
si en porta.

• Es posarà una mascareta nova.
• Es rentarà les mans amb aigua i 

sabó. 
• Les tovalloles seran d’un sol ús i 

la paperera de pedal.
• Anirà directe a l’espai on 

treballarà.



1.5. 
SORTIDA

• Si la sessió, entrevista,… 
dura menys de 2 hores es 
marxa amb la mateixa
mascareta.

• Si s’ha estat més de 2 hores
al sortir es donarà una 
mascareta nova.

• Es sortirà per la porteria
que dóna al carrer.



2. ESPAIS

• A recepció hi ha una 
mampara.

• Des d’allà es fa el control de 
temperatura si es detecta 
més de 37º.

• No hi ha espai per esperar-
se. Es donarà cita prèvia i 
cal respectar-la.



2.1. 
ESPAIS

• A les sales hi haurà gel 
hidroalcohòlic.

• Productes desinfectants: de 
superfícies i sprai
desinfectant ambiental, que 
es faran servir al final de 
cada activitat.

• Es ventilarà l’espai al final 
de cada sessió.



2.2. 
ESPAIS

• Hi haurà sales amb mampares 
per poder fer entrevistes amb 
grup familiar.

• La sala Panasonic i les sales 3 i 
4 permeten fer treball en petit 
grup.

• A la resta es faran seguiments
individuals



3. 
PROFESSIONALS

• Es faran equips de 
professionals per no coincidir 
i que el servei quedi cobert 
en cas de contagi.

• Tindran  mesures de 
protecció: mascareta, gel 
hidroalcohòlic, mampares.

• Mantindran l’espai i els 
materials desinfectats.



5. QUÈ 
S’HA DE FER 

SI UNA 
PERSONA TÉ 
SÍMPTOMES

• S’ha de quedar a casa si té 
símptomes de febre, tos o 
sensació de falta d’aire. 

• Trucar al Centre d’atenció 
primària.

• Seguir les indicacions.

• Informar a AURA de la 
situació.



6. QUÈ FER SI 
LA PERSONA 

ES TROBA 
MALAMENT 
ESTANT  A 

AURA

• Si una persona es comença a trobar 
malament a AURA, cal acomodar-la 
a un despatx habilitat com a sala de 
confinament.

• S’ha d’avisar a la família per què 
vingui a buscar-lo/a.

• Trucar al 061 i seguir les indicacions 
que fan.

• Si és necessari s’avisarà a les 
persones que han estat en contacte 
i s’informarà  dels passos a seguir.



PER MÉS 
INFORMACIÓ

Informació per a la ciutadania
CANAL SALUT

• Mesures de protecció
CANAL SALUT

• Novetats sobre les noves 
mesures CAT SALUT

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/represa-de-la-normalitat/mesures-de-proteccio/
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/fase-nova-realitat.pdf

