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Estimats companys

CENTRE MATER MISERICORDIAE. CIF R0700137C Domicili fiscal al C/ Francesc Julià, 54 de Palma.

L’Organització Mater Misericordiae ha disposat diverses precaucions per afavorir la
contenció reforçada del COVID-19 que aquest divendres va anunciar la Presidenta
del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol i publicades al BOIB el mateix dia.
Aquestes mesures impliquen el tancament fins nou avís dels serveis de Centre
d’Educació Especial, Atenció Primerenca, Servei Ocupacional, Centre de dia, Servei
d’Oci, Inserció Laboral i Formació Dual, així com del nostre Centre Especial
d’Ocupació, el qual inclou la granja escola, els hotels, els agroturismes, els
restaurants i les cafeteries. En el mateix sentit, es suspenen tots tipus de visites,
sortides i resta d’esdeveniments.
Així doncs, només romandran obertes els serveis de Residència, Habitatges
Supervisats, Suport a l’Habitatge, Protecció de Menors i Funció Tutelar.
En relació al usuaris i les seves famílies, es recomana que els usuaris dels serveis que
es troben tancats, es quedin a casa amb les seves famílies seguint les indicacions i
les instruccions donades a Real Decret d’Estat d’Alarma.
En relació als nostres treballadors s’ha decidit prendre les següents mesures:
1. Al respecte del personal de la organització sense instruccions directes, seguir
les normes de prevenció segons les pautes del Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 publicades al BOE de
14 de Març de 2020. Aquestes mesures d’Estat d’Alarma en relació a
l’activitat professional són:
• Es permet el desplaçament al lloc de feina i retorn al lloc de residència
habitual.
• Qualsevol activitat s’ha de fer individualment excepte si s’acompanya a
persones amb discapacitat .
• Es recomana romandre a casa. Es suspenen l’apertura al públic de locals
i establiments a excepció del dedicats a productes de primera
necessitat.
• Per a més informació al BOE de 14 de març de 2020:
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463/con
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2. Tot treballador que no sigui dels serveis de Residència, Habitatges Supervisats
o Suport a l’Habitatge i que des de recursos humans no s’hagi contactat amb
ells, quedarà a casa seva realitzant les funcions que el seu coordinador li hagi
encomanat. Tota persona amb aquesta situació haurà d’estar disponible
telefònicament en tot moment per tal de poder rebre noves instruccions.
3. El personal amb contacte directe amb un cas de positiu del COVID-19, es
quedarà en quarantena a casa. La resta de personal del servei seguirà les
instruccions genèriques establertes als punts anteriors.
4. El personal de Residència i Habitatge Supervisat haurà de portar guants i si es
necessari, mascarelles. Tots aquells treballadors que tinguin símptomes ho
hauran de comunicar al Comitè de Crisis i quedar-se a casa, informant de la
seva evolució.
5. El personal haurà de canviar-se de roba abans d’entrar a treballar i abans de
sortir. No es podrà utilitzar la roba de carrer durant la duració del torn.
6. Es faran torns rotatoris per minimitzar les entrades i sortides i mantenir els
serveis mínims, coordinat per Recursos Humans. S’intentarà sempre, dins les
possibilitats, que els professionals atenguin sempre als mateixos usuaris.
7. Seguint les indicacions de les autoritats sanitàries és necessari reduir el
contacte directe entre usuaris i els professionals que els atenen, així com
entre els propis usuaris.
8. Es crea un Comité de Crisis davant la situació sanitària ocasionada pel COVID19 per tal de coordinar i centralitzar les actuacions i format per:
• Bàrbara Mestre. Vicepresidenta Executiva de la Organització Mater
• Patricia Cornide. Directora de Más Valor
• Rafel Bonnin. Director Àrea Jurídica
• Carlos Riera. Director Recursos Humans
Per contactar amb el Comité podeu utilitzar els següents canals: a través de
telèfon: 617258115 (Patricia), 607080069 (Rafel), 670244404 (Carlos) o per
Mail corresponents: masvalor@orgmater.com , rafel.bonnin@orgmater.com,
carlos.riera@orgmater.com

Equip Directiu de Centre Mater Misericordiae
Palma a 15 de març 2020
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