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Benvolgues famílies,
Com ja sabeu sou un pilar fonamental per l'organització Mater, per aquest motiu us
volem explicar com ha anat aquesta primera setmana de confinament.
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No tenim bones notícies. 6 persones pateixen Covid-19 i dues més han perdut la vida
a causa del virus. Enviam una forta abraçada i el nostre més sincer condol als
familiars i amics.
Ha estat un cop molt fort per a tots i totes però sabem que l’única manera de fer front
a aquesta situació és treballant dur i posant tota la nostra energia a Mater. Per aquest
motiu us volem donar a conèixer les mesures que està aplicant el Comitè de Crisi
amb l’objectiu d’evitar al màxim nous contagis:
• Dur a terme la traçabilitat dels casos i mantenir contacte continu amb les famílies,
usuaris i persones treballadores que han tengut contacte directe i indirecte. Si no
hem contactat amb tu significa que al servei del teu familiar tot continua igual.
• Posar en quarantena als treballadors i treballadores que han tengut contacte
directe amb les persones que han donat positiu
• Extremar les mesures de neteja i higiene
• Tancar el Centre Mater a totes les persones no autoritzades prèviament
• Coordinar i comunicar diàriament totes les novetats a les autoritats sanitàries i
administracions públiques pertinents, entre elles el Centre de Coordinació de
Covid-1
A Centre Mater només estan les persones imprescindibles per tal d'evitar al màxim
els contagis: personal d'atenció directa de Residència, Cuina, Neteja i Manteniment.
Com ara es necessita més gent, des de serveis com Educació o Oci s'ha enviat
personal per cubrir totes les jornades.
D'altra banda, la resta de professionals està teletreballant des dels seus domicilis,
excepte els monitors i monitores del Servei Ocupacional, que estan als Habitatges
Supervisats, i altres persones de Transport i del Centre Especial d'Ocupació.
Estam ben satisfets de la col·laboració i predisposició que està demostrant tot el
personal de Mater i així ho hem fet saber al llarg d’aquesta setmana mitjançant
comunicats via mail i publicacions a les xarxes socials.
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Esperam que vosaltres, les famílies, esteu passant el millor que pogueu
aquesta situació de confinament.
Recordau, que tal i com s’indica a la disposició 3898 del BOE del 20 de març de
2020 estan permeses les passejades terapèutiques de persones amb
discapacitat acompanyades d’una altra persona.
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Com que aquesta qüestió està generant dubtes us indicam algunes
recomanacions a tenir en compte per realitzar aquest tipus de sortides:
• Es tracta d’una excepcionalitat de l’Estat d’alarma que hem de fer servir amb
mesura i responsabilitat.
• Han de ser passejades terapèutiques amb l’objectiu de millorar el control de
l’ansietat i la gestió de l’estrés.
• La seva durada ha de ser la mínima i imprescindible per assolir l’objectiu
• No es permet entrar en contacte amb altres persones
• Heu de dur la següent documentació:
o DNI de les dues persones: la que necessita el passeig i
l’acompanyany
o Certificat de discapacitat.
o Si el certificat NO menciona discapacitat intel·lectual i problemes de
conducta és necessari també un certificat de necessitat de sortida
terapèutica emès per un Psicòleg/a o Psiquiatra, sempre indicant el
nom complet, número de col·legiat i lloc on desenvolupa la professió.
o Si NO teniu certificat de discapacitat heu de fer la consulta al
psicòleg/a o psiquiatra.
Moltes gràcies per la vostra atenció i recordau que ens podeu contactar si teniu
qualsevol dubte
Atentament
Comitè de Crisi
PER A MÉS INFORMACIÓ:
Rafel Bonnín, director d'Àrea Jurídica. 646407810 rafel.bonnin@orgmater.org
Carlos Riera, director de Recursos Humans. 670244404 carlos.riera@orgmater.org
Patricia Cornide, directora de Més Valor. 617258115 masvalor@orgmater.org
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