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CARTA DEL PRESIDENT
Fer memòria de l’any 2020, no és cosa fàcil, ja que
és un any en què una pandèmia d’origen desconegut, la SARS-CoV-2 o Covid-19, ens va afectar greument a escala mundial, amb milions de vides perdudes i amb danys macroeconòmics importants.
Un any d’angoixes, de pors, de desconcert, de
pèrdues humanes i materials. També un any de lluita, de donar el millor de nosaltres, de superació, d’esperança i de sentir-nos més humans, dèbils i forts
a la vegada i teixint esforços i voluntats per poder
ressorgir amb més força cap a una nova normalitat.
Recordo el dilluns dia 9 de març del 2020, després que el cap de setmana anterior es difonguessin notícies del fet que una nova pneumònia s’estava escampant i que afectava molt greument a les
persones grans.
Ens vam reunir a la Residència de manera extraordinària i urgent per prendre les màximes mesures de protecció que estaven al nostre abast, i que podríem resumir en tancament de la Residència en dos
sentits: prohibició de sortida dels residents i també
d’entrada de qualsevol persona, a excepció dels treballadors i del personal sanitari.
Es creava un registre d’entrada i sortida rigorós i
també es donaven instruccions de com evitar els con-

tagis (distància, rentar-se les mans, petons, compte a tocar, etc.).
Mesures que semblaven exagerades i que en
pocs dies podríem constatar com quedaven curtes,
ja que el virus havia entrat a la Residència provocant un gran nombre de contagis i de morts, sense
que hi poguéssim fer gairebé res i amb mancança
de recursos sanitaris i assistencials de tota mena.
Vèiem impotents, com la pandèmia afectava
tant a les treballadores com als residents, en poques
setmanes emmalaltien moltes persones amb efectes diversos. Els treballadors, després d’aproximadament dues setmanes de baixa, es tornaven a incorporar al treball però, per contra, entre els residents
els símptomes eren molt greus i sense medicaments
ni vacunes disponibles, alguns hi perdien la vida.
La lluita per superar aquesta pandèmia va durar
de manera intensa durant molts mesos; a mesura
que s’agreujava la situació, vam haver d’aïllar cada resident a la seva habitació, on només rebia les
visites dels cuidadors, degudament protegits amb
mascaretes i EPIS.
Es van obrir canals diaris de contactes amb les
famílies a través dels mòbils, vídeos, correus i WhatsApp.
www.fundacioassis.org
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Es va cercar amb molta dificultat, nous treballadors per cobrir les baixes que diàriament es produïen entre els nostres professionals.
La situació d’alerta i emergència era diària i, en
general, tothom va donar molt més del què es podia demanar. Al límit de les seves forces, molts professionals passaven setmana darrera setmana amb
horaris intensos i pràcticament sense cap dia per
poder descansar.
Fins que, en el moment més greu d’aquesta pandèmia, per fi vam rebre l’ajuda i la col·laboració de
diferents persones i entitats que s’havien fet ressò
de la greu situació que passàvem i van aportar tota
mena d’ajuda material i personal; des de material

sanitari, passant per equips d’ajuda de l’Ajuntament
de Sant Quirze i, especialment, l’atenció diària de l’equip mèdic i sanitari del CAP de Sant Quirze i de Sabadell. A tots ells el nostre reconeixement per una col·
laboració tan vital en aquells moments de tribulació.
Fins que superada l’etapa més difícil, recordem
el dimecres dia 22 de juliol en què vam celebrar una
missa a la mateixa Residència amb la presència
de residents i treballadors, per donar-nos ànims i
amb el lema «Junts fem camí amb fortalesa i espe
rança».
Per la seva transcendència i importància d’a
quell moment, vull transcriure la nota que es va llegir en començar la missa.

Primera missa del 2020 de quan es va iniciar la pandèmia.
(Plaça de l’Amistat de la Residència, 22 de juliol de 2020)
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«NOTA. Primera missa des de març del 2020 quan
es va iniciar la pandèmia - Residència, a 22 de juliol
de 2020.
JUNTS FEM CAMÍ AMB FORTALESA
I ESPERANÇA
Després de mesos de lluitar amb totes les nostres
forces per poder superar aquesta pandèmia, avui
ens tornem a trobar al voltant d’aquest altar, improvisat aquí a la plaça de l’Amistat de la Residència.
És la primera missa que podem celebrar i el primer que fem és recordar les persones que ens han
deixat. A elles i als seus familiars el nostre condol,
les recordem i les portem en el nostre cor.
Tots hem viscut una situació que mai no hauríem previst. Han sigut moltes setmanes de lluita
i de prova per a tots plegats. Viure confinat a les
vostres habitacions, molts de vosaltres superant la
malaltia, altres amb la por i angoixa del contagi, és
una prova dura que podem dir que l’heu superada.
Gràcies per la vostra paciència i resistència.
I si, avui, ens trobem aquí és també per l’esforç
de tots els treballadors, que superant amb escreix les
seves obligacions i desafiant tots els perills, han es-

5

patrons

108
25

residents

voluntaris

tat al vostre costat, dia a dia, amb total dedicació i
perseverança, molts d’ells després de superar la malaltia i tornant al seu lloc de treball. A tots, el nostre
reconeixement i el nostre agraïment més profund.
Amb aquesta missa, donem gràcies a Déu per poder retrobar-nos i li demanem que ens protegeixi i ens
doni forces per poder continuar amb l’Obra d’Assís.»
Com a corol·lari podem dir que amb tot, una vegada estem «nets» de la Covid-19, ens enfrontem a
una davallada econòmica sense precedents a la Fundació, caldrà reunir i ordenar esforços, per tornar
a redreçar l’economia i superar aquesta crisi.
Estem convençuts que amb la providència de
Déu i l’ajuda de tots, continuarem la tasca social d’acollida i cura de la gent gran.

59
61

Sant Quirze del Vallès, maig de 2021

Carmel Gasol Mora
President de la Fundació
Privada i Benèfica Assís

professionals

19

persones
ajudades

dies confinats a les habitacions

6 | MEMÒRIA SOCIAL 2020

1. LA FUNDACIÓ PRIVADA I BENÈFICA ASSÍS
1.1. LA CASA ON ESTIMEM LA GENT GRAN

Visió

Missió

Valors

Desenvolupem una tasca social
envers la gent gran, donant-los
suport i acolliment integral.

Acollim i vetllem de manera professional i càlida a les persones
grans, independentment dels recursos econòmics i grau de dependència, fent-los sentir en comunitat i família, perquè no envelleixin
soles a la nostra Residència Assís.

Ens guiem per criteris de generositat, solidaritat, igualtat i respecte cap a les persones grans.
Ens nodrim de l’esperit franciscà
oferint senzillesa, alegria, germanor i comunitat.

• Oferim una llar i tota l’atenció professional.
• Donem un tracte càlid i proper perquè les persones grans se sentin acollides, en comunitat i família, sense
fer cap diferència amb altres residents.
• Cerquem el finançament (públic i privat) per a poder–les acollir.
• Cerquem voluntaris perquè facin una estona d’acompanyament i estableixin lligams de complicitat amb
els residents que no reben visites.
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1.2. EL PATRONAT D’ASSÍS
President | Carmel Gasol Mora
Vicepresident | Fra Eduard Rey
Vocals | Montserrat Andreu
Agnès Millet Pérez
Fra Arun Renald Stephen
Secretari (no patró) | Josep Senespleda

100 h

Hores dedicades de manera excepcional
del Patronat fent seguiment i recolzament
a l’equip directiu

La Fundació, a través de la Residència Assís,
des de fa 48 anys atén i cuida a persones grans,
quan aquestes tenen mancances de salut i/o
econòmiques, vetllem perquè visquin en comunitat
amb l’estimació i cura de tots els professionals.

www.fundacioassis.org
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1.3. QUI ENS HA AJUDAT A SUPERAR AQUEST 2020?
Durant la primera onada de la Covid-19 vàrem rebre donacions de material de persones particulars i d’entitats que es van assabentar de que no disposàvem de material suficient per a la protecció dels treballadors
per poder atendre els residents amb seguretat.

Mascaretes de roba - guants - bates - material de perruqueria per fer bates (quan no teníem Epis) - pantalles - ulleres - mascaretes quirúrgiques - mascaretes FFP2 - gel hidroalcohòlic - catifes - gorros de roba - tablets - pantalles d’ordinadors - llits elèctrics termòmetres - tensiòmetres - pulsiòmetres - tisores catifa per jugar a la petanca dins de la casa.
També vam tenir donacions fetes amb molta tendresa: dibuixos fets per nens i nenes
que vam fer arribar als nostres grans d’Assís - esmorzars sorpresa que ens van fer tenir uns matins més dolços! - sorpreses com roses de sucre per Sant Jordi, ous de xoco
lata per Pasqua...

1. LA FUNDACIÓ PRIVADA I BENÈFICA ASSÍS | 9

27,5%
ajudes públiques

• Subvencions en l’àmbit social a
càrrec de l’assignació de l’IRPF 2020:
Generalitat de Catalunya, Dep. de
Treball, Afers Socials i Família:
Projecte de rehabilitació de
2 habitacions i 2 banys adaptats: 9.910 €
• Subvencions a entitats per a inversions
d’adequació dels seus establiments
a càrrec d’herències intestades 2019.
Climatització en els passadissos
de la Residència: 32.500 €

72,5%
ajudes privades

• Oficina Sant Quirze Caixa Bank:
6.800 €
• Fundació Ponsich: Apadrinament
de 2 residents: 6.000 €
• Aportacions de particulars
(socis i donants): 39.273 €
• Herències i llegats: 58.101 €
• Loteria d’Assís, la Grossa
i la Panera de Nadal: 1.800 €

120
4
30%
80
16

socis

socis nous
dels socis
són familiars
de residents
mitjana d’edat

baixes èxitus

www.fundacioassis.org
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1.4. LA TASCA SOCIAL DE LA FUNDACIÓ
La Fundació, a través de la Residència Assís, fa possible l’acollida i cura de persones grans amb situacions de dependència pel seu estat de salut i/o per

19

124.000 €

la seva situació econòmica. A la Residència Assís
hi troben la seva casa i formen «la família d’Assís».
La Fundació ha acompanyat aquest 2020 a:

cost

=

l’equivalent a

6

places
residencials

persones

➝

90,5
64%
31%
5%

mitjana d’edat

73%
16%

dones amb
mitjana d’edat
homes amb
mitjana d’edat

99,5
84,4

persones viudes

persones solteres
persones
divorciades

www.fundacioassis.org

4

defuncions
per Covid
(març-abril)

3
1

dones
home

90,7
12,8
75%

mitjana d’edat
mitjana d’anys
com a residents/es
persones
solteres
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1.5. ELS/LES NOSTRES VOLUNTÀRIES D’ASSÍS
UN ANY SENSE VOSALTRES!

6

850 h

acompanyament
virtual

de 25 voluntaris/es

20%

acompanyament
virtual

85%

voluntaris
més de 65 anys

A causa del confinament total i degut a que els voluntaris d’Assís són majoritàriament majors de 65
anys i amb la restricció de les visites a la residència,
el voluntariat d’Assís s’ha reduït a 6 voluntaris que de
manera telemàtica han donat suport d’acompanyament a 6 residents.

El 6 acompanyaments que s’han fet de manera dià
ria i /o setmanal s’han fet a usuaris que tenen les capacitats cognitives molt poc deteriorades i, per tant,
la visita virtual era totalment beneficiosa per al resident. Especialment durant els 61 dies de confinament a les habitacions.

El voluntariat de tallers (ioga, manualitats i taller li
terari) no s’han pogut fer però el nostres voluntaris,
tots 25, han estat sempre informats de com vivim la
pandèmia a Assís.

Malauradament, alguns residents no van poder mantenir la visita del voluntari de manera virtual i/o telefònica degut que en alguns casos el deteriorament cognitiu era força greu i dificultava la comunicació.
www.fundacioassis.org

12 | MEMÒRIA SOCIAL 2020

2. LA RESIDÈNCIA ASSÍS: LA BOMBOLLA ASSÍS
La Residència Assís durant el primer trimestre del
2020 vam començar l’any amb normalitat, però amb

l’inici de la pandèmia vam haver d’ATURAR TOTES
LES ACTIVITATS.

ASSÍS 2020
1r TRIMESTRE
(1/01/20 - 13/03/20)

120
100

1a ONADA
(14/03/20 - 29/05/20)

DESESCALADA
(30/05/20 - 21/10/20)

2a ONADA
(22/10/20 - 31/12/20)

107
79

80

81

75

60
40
20
0

21
0

0

0

1

GENER / FEBRER

Residents

7

0

0

MARÇ / ABRIL / MAIG

Exitus Covid

Exitus no Covid

0

4

1

1

JUNY / JULIOL / AGOST

Baixes voluntàries

0

5

3

14

SET / OCT / NOV / DES

Nous residents

108
residents

89,4
84,8

24
84
89,3

homes
dones
mitjana d’edat

mitjana d’ocupació
a la Residència

edat mitjana dels
nous residents

8

DESEMBRE 2020

GENER 2020
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110
16

canvis de
tipologia

121

residents

15
66
86,4

homes
dones
mitjana d’edat

places

ingressos

5
3

81

4
12

homes
dones

d’autònoms a Grau I
de Grau II a Grau III

residents atesos
durant el 2020

=2

baixes
voluntàries
www.fundacioassis.org
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2.1. 1r TRIMESTRE: L’ASSÍS DE SEMPRE (1/01/20 AL 13/03/20)
La Residència Assís durant el primer trimestre del 2020 es va viure
amb tota normalitat, es van fer les
activitats programades, es van iniciar els projectes d’intercanvi generacional.
I, també, les celebracions del calendari com també teníem programades les activitats en xarxa. Res
feia pensar que a mitjans de març
les activitats previstes s’aturarien,
es modificarien i s’adaptarien segons les fases.
El curs 2019-2020 va iniciar-se amb
projectes d’intercanvi generacio
nal i, també, amb l’inici de serveis
comunitaris amb els/les adolescents de l’Institut Sala i Xandri i
l’Escola Ramon Fuster, que es van
aturar el dia 14 de març per la pandèmia.
Es van fer les celebracions dels
Reis d’Orient, el carnestoltes i la
calçotada.
www.fundacioassis.org
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www.fundacioassis.org
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2.2. LA PRIMERA ONADA (14/03/20 AL 29/5/20)
9/03/20
Restricció
de visites
a dins de la
Residència
Assís

14/03/20
Es declara
l’estat
d’alarma

108
61

15/03/20
Confirmació
de l’Hospital
que hi ha
dos residents
amb Covid

residents a Assís
dies confinats
a les habitacions

19/03/20
1a defunció
a l’hospital
d’una
resident
d’Assís

23/03/20
Confinament
total a les
habitacions

29/03/20
1a defunció
a la
Residència
Assís

7
10
10
69%
31%
5

20/04/20
Arribada de
mascaretes
FFP2 i EPIS

29/04/20
1a PCR
a Assís
a tots
els residents

14/05/20
Inici de la
desescalada
dintre d’Assís
1r grup
bombolla (verd)
que surt
a passejar pel
jardí una estona

defuncions (sospita
no confirmada de Covid)
defuncions per Covid
a l’hospital
defuncions per Covid
a la Residència Assís
residents infectats
de Covid
residents no infectats
de Covid
residents realitzen el confinament
al domicili familiar
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2.3. LA DESESCALADA (30/05/20 AL 21/10/20)
Inici
d’activitats
al jardí
agrupats
per
bombolles

81

15/05/20
Inici de
les visites
de familiars
d’Assís

27/08/20
6/08/20
Segon
Tancament
de les visites ingrés de
resident nou
per la greu
a Assís
situació
epidemiològica
al Vallès
Occidental

residents a Assís

0
8
5

1/09/20
Es recupera
el menjador
per dinar
i sopar

8/10/20
Primera
serologia
a Assís

defuncions per Covid
nous residents a Assís
defuncions de persones
que van superar la Covid.
+ 5 mesos

Després de seixanta-un dies confinats a les seves
habitacions, vam iniciar la desescalada a dins la Residència. Els residents ja podien sortir de les seves
habitacions, però, seguint un ordre i recorregut dins
la Residència. Els vam agrupar en grups bombolla
segons si havien passat la Covid-19 i es va fer un nou
horari d'activitats i espais perquè poguessin gaudir
totes els residents.
Les activitats de la desescalada eren activitats total
ment enfocades a estimular i recuperar la socialitza-

50%

de residents retornen
a la Residència Assís
després del confinament
al domicili dels familiars

ció, les capacitats cognitives, motrius i seguir amb
l’acompanyament emocional.
Cada grup bombolla feia activitats en els nous espais. El menjador es va convertir en una sala poliva
lent de joc, ball, conversa i cinema, i la Plaça de l’A
mistat, el pàrquing i l’entrada ens van servir per poder fer activitats motrius com el «rollo», caminar i
tallers cognitius mentre es gaudia de l’aire lliure tan
enyorat! De mica en mica vam anar recuperant la
vida d’Assís.
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2.4. LA SEGONA ONADA (22/10/20 AL 31/12/20)

81

residents a Assís

14
0
5
15
80%

ingressos
infeccions per Covid
defuncions (no Covid)
cada 15 dies
es realitzen PCR

recuperació d’activitats dins la casa
inici de les visites familiars
passejades fora de la Residència Assís
en grups bombolla
barreja de bombolles

www.fundacioassis.org
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2.5. EL NOSTRE EQUIP HUMÀ
Enguany ha estat un any complex en la gestió de les
persones treballadores.

EQUIP HUMÀ D’ASSÍS

La pandèmia que va afectar la meitat de la plantilla, que va treballar amb la incertesa del contagi i,
a la vegada, havia de transmetre serenor i tranquil·
litat a totes les persones residents; no va ser fàcil per
a ningú!

Equip humà d’Assís
Equips tècnics 5%

Amb el suport del CAP, l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès, empreses privades i de la nostra borsa de
treball, així com multituds de currículums rebuts,
vam poder anar suplint les baixes laborals. Ens vam
sentir acompanyats per altres professionals externs
que sense ells/elles hagués estat molt diferent!

Administració 4%
Manteniment 1%
Equip infermer 5%
Equip de neteja 3%
Equip directiu 5%

Hem estat i ens hem sentit un equip de persones valentes, compromeses i fortes.

65
56,8%
49
2%

mitjana de persones contractades
durant tot l’any 2020
treballadors infectats
amb el virus
en la primera onada

contractacions
per cobrir baixes
contractes indefinits
durant l’any 2020

Patronat 8%
Auxiliars d’infermeria 69%

70%

12,5%
62,5%
20%

treballadors
de baixa per
la Covid
l’any 2020

equip infermer
equip d’auxiliars
de Geriatria
personal de neteja

4%
2%

1.227
117

dies
de baixa

dies la baixa
més llarga
per Covid

equip de manteniment
equip tècnic
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20

2

reunions informatives
(març a desembre)

1.000
2
+60

PCR fetes als treballadors
(maig a desembre)
proves de serologia
(Estudi d’Oriol Mitjà)
TARS o test d’antígens
(setmanals a partir de novembre)

hores de suport grupal emocional
durant la pandèmia (Fundació Galatea)

8
www.fundacioassis.org

hores de formació relacionada amb la Covid
(símptomes / seguretat / riscos / neteja)
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3. COMUNICACIÓ EN TEMPS DE PANDÈMIA

Des de que l’Estat espanyol va recomanar restringir les visites a les residències i després el confinament obligat per a tothom, l’equip directiu de la
Residència en gabinet de crisi va tenir clar que havíem d’iniciar una via de comunicació amb les famílies i voluntaris que fos àgil i directe. És per això
que vam crear un pla de comunicació amb l’objectiu d’informar i cuidar del benestar emocional tant
dels residents com de les seves famílies o persones
de contacte.

atenia i contestava les consultes i informaven de l’estat de salut del resident.

A nivell informatiu general, a través del WhatsApp
informàvem de manera general l’estat de tota la Residència, d’1 a 2 cops a la setmana, segons anaven
passant els esdeveniments.

Els moments més delicats i tristos han estat l’acompanyament dels residents que van patir la Covid.
Les videotrucades van servir per poder, en alguns
casos, fer possible un comiat virtual dels seus fami
liars en els moments més durs de la pandèmia.

A nivell individual, les famílies podien sol·licitar informació/consulta mèdica dels seus parents a través
del telèfon de recepció i era l’equip d’infermeria que

La comunicació més emocional es va fer amb visi
tes virtuals, eren videotrucades que les sol·licitaven
els mateixos residents com també les famílies. Eren
trucades que es feien a demanda, tenint com a prio
ritat cuidar l’estat emocional del resident. Feien sentir que la família, malgrat no podia visitar-los, hi era
present en la seva vida a Assís.

Un altre canal de comunicació que vam establir era
la possibilitat de poder enviar cartes, fotos i dibui-
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xos mitjançant el correu electrònic, que imprimíem
i fèiem arribar als residents que les rebien amb molta alegria i tendresa.
El 13/03/20 es va enviar
el 1r missatge per
WhatsApp a totes
les famílies d’Assís
missatges
enviats
a famílies
de març
a setembre

+3.500
50
+500

correus electrònics
rebuts per als residents

www.fundacioassis.org

videotrucades
realitzades
a les famílies de
març a setembre

L’Instagram ens va servir per obrir una finestra
dins la casa, i així poder veure com estaven un cop
van poder sortir de les seves habitacions i conviure amb diferents bombolles.

154
497
7.562
6.348
395
30

publicacions
a Instagram
seguidors (147
més que 2019)
likes
visualitzacions
comentaris
videos
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4. COL·LABORACIONS EXTERNES

Els treballadors/es i alguns residents van participar en l’estudi del Dr. Oriol Mitjà

Cos de Bombers.
Assaig a Assís de reubicació
de residents (no va ser necessari)
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Desinfeccions oficials
(Ajuntament de Sant Quirze del Vallès)

Reunió de tasques amb l’equip de suport de neteja
de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

21 màquines d’ozó repartides per tota la Residència, cedides i col·locades
per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
www.fundacioassis.org
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5. DADES ECONÒMIQUES
La transparència dels comptes anuals de la Fundació Privada i Benèfica Assís es recolza en una auditoria oficial, realitzada pels Auditors Alkain i Riba.

2,3%
2,6%

1%
4,6%

*C
 onsultar detalls a la nostra web.
Auditoria realitzada pels
Auditors Alkain i Riba

72,5%

2%

13%
20%

17%

INGRESSOS *
privats
72,5% serveis
(1.612.000 €)
públics (places concertades
17% serveis
de la Generalitat) (377.000 €)
2,6% llegats i herències (58.000 €)
2,3% donacions (52.000 €)
donacions
1% subvencions,
i llegats traspassats (20.000 €)
4,6% altres ingressos (104.000 €)

5%

60%

DESPESES *
60% despeses personal (1.468.000 €)
20% aprovisionament (493.000 €)
serveis
13% altres
d’explotació (307.000 €)
5% amortitzacions (121.ooo €)
2% altres despeses (26.000 €)

-192.000 €
RESULTAT DE L’EXERCICI
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INVERSIONS

193.000 €
TOTAL INVERSIONS
Compra d’1 frigorífic per a medicaments d’infermeria
(Electro-Ivan, 10/01/2020)
Compra d’1 llit amb elevador + matalàs + barana
(Karinter, 23/01/2020)
Climatització dels passadissos i zones comunes
de la Residència
(Esitec, febrer-maig de 2020)
Compra d’1 rentadora petita per a bugaderia
(Electro-Ivan, 13/02/2020)
Compra de 6 taquilles per al vestuari de les treballadores
(Noveco, 21/02/2020)
Instal·lació de fibra òptica a la Residència.
Servidor-línies telefòniques
(Movistar / Cadinor / Allcom, 27/02/2020)
Compra de 3 matalassos antiescares
(Expansió Farma, 22/05/2020)
Compra d’1 microones per a cuina
(Alcampo, 15/07/2020)

www.fundacioassis.org
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6. AGRAÏMENTS
AGRAÏM sincerament, a totes les entitats pú-

bliques i privades, a les empreses, i a totes les persones que de manera anònima i familiars d’Assís
ens heu acompanyat, durant tot aquest any tan complex.

Per la vostra ajuda econòmica, solidaritat, el vostre
temps i confiança... ens heu ajudat a que les persones
grans que viuen a Assís estiguessin, com sempre,
ben ateses i acompanyades, convertint Assís en una
gran bombolla familiar! GRÀCIES!

Amb vosaltres, tots fem caminar ASSÍS!
Col·laboradors:

Càritas
Sabadell

Coronavirus grip virus tests urgències hospitals residències
de gent gran grup de convivència immunitat col·lectiva Covid
Sars-19, confinament desconfinament 1a onada 2a onada grup
bombolla immunitat teletreball webinars videoconferències
comunicats PCR Procicat Tars antígens distància de seguretat
mans netes ventilació epidèmia pandèmia vacuna proves PCR
gel hidroalcohòlic quarantena toc de queda cribratge rastreig
contacte bombolla de convivència zona verda zona vermella
zona groga saturació recuperació seqüeles confinaments
perimetrals confinaments municipals màquines d’ozó sortides
horaris rebrot tos febre visites restringides distància de
seguretat reunions decisions responsabilitat FFP2 guants
Departament de Treball Afers Socials i Família mascareta
aïllament soca variant pic de contagis asimptomàtic pacient
zero visites virtuals circuit net residència verda residencia
vermella casos confirmats número de rebrots casos negatius
CAP Sant.Fèlix ingressos hospitalaris altes baixes SarsCoV-2, retorns unitat estable de referència sortides de curta
durada EPI brot epidemiologia estudi contactes estrets,
positiu negatiu ventilació creuada teràpia Departament de
Salut febre termòmetre protocols anticossos risc de contagi
astènia cefalea pèrdua d'olfacte 10 dies sospita confirmats
simptomatologia protecció desescalada normalitat declaració
responsable franja horària indicadors baixes infecció contagi
Vols ser voluntari/a?
Vols fer un donatiu
ingrés
acompanyaments
suportVolsemocional
família
fer una donació? soledad
Vols ser soci?
comunicació@fassis.es
a
través de BIZUM?
tel. 93 721 41 16
ES91-2100-0362-1602comunicacio@fassis.es
gestió
de residus sectorització
de0002-0633
residències 03450
comunicats
tel. 93 721 41 16
http://www.fundacioassis.org/
necessitem-voluntaris-com-tu/
acompanyament suport Ajuntament de SQV WhatsApp
Zoom Meet videotrucades pla sectorial pla de contingència

FUNDACIÓ

BENÈFICA

ASSÍS

La casa on estimem la gent gran

Can Ponsich s/n | 08192 Sant Quirze del Vallès
93 721 41 16 | 93 721 47 05
comunicacio@fassis.es
www.fundacioassis.org
Fundació Benèfica Assís
Fundacio_assis

