
 

 

 

PROTOCOL DAVANT L’ALERTA PER COVID-19 

GABINET LOGOPÈDIC I PSICOPEDAGÒGIC GGGGarbíarbíarbíarbí 

Estem molt contentes de poder comunicar-vos que ben aviat Garbí tornarà a 

obrir les seves portes i ens tornarem a veure. Després d’aquestes setmanes 

d’incertesa, estem en disposició de tornar a oferir tots els nostres serveis. Per 

tal d’ iniciar la nostra activitat hem redactat un protocol seguint les indicacions 

del Ministeri de Salut. 

Com ja sabeu, el COVID-19 és una malaltia infecciosa que es transmet per 

gotes respiratòries que s’alliberen quan algú amb el virus: tus, estornuda o 

parla. També es pot propagar quan una persona toca una superfície on es 

troba el virus i després es toca la boca, el nas o els ulls. 

 

OBJECTIU DEL PROTOCOL  

L'objectiu del present protocol és recomanar les mesures a complir per 

aconseguir les millors condicions del nostre servei i garantir la seguretat davant 

el COVID-19. 

Aquestes mesures estaran sotmeses a actualitzacions i modificacions sempre 

que sigui necessari segons l’evolució del COVID-19 o si la direcció del Centre 

ho creu convenient. Hi haurà una via de contacte amb les famílies per una 

valoració, seguiment i noves propostes de les mesures adoptades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABAST 

1. INSTAL·LACIONS DEL CENTRE 

 

- Es reforçarà la neteja de les instal·lacions amb desinfectants adequats, 

amb especial atenció a les superfícies que puguin ser susceptibles 

d'afavorir la transmissió.  

 

- Un cop finalitzada la setmana, el centre serà netejat i desinfectat de 

forma exhaustiva, sempre seguint els protocols de seguretat i riscos 

laborals i un cop al mes, es farà una desinfecció vírica amb un 

tractament específic. 

 
- A l’entrada del Centre hi haurà una alfombreta desinfectant. 

 
- El Centre disposarà d’un purificador d’aire per tal d’eliminar elements 

contaminants que hi hagi a l’aire.  

 

- Es dotarà d’un dispensador de solució hidroalcohòlica i un desinfectant 

de superfícies per aula. 

 

 

2. TREBALLADORES DEL CENTRE 

 

- Les treballadores de Garbí utilitzaran els equips de protecció individual 

(EPIS) proporcionats pel centre i prendran totes les mesures preventives 

per seguretat de tots els nostres alumnes i la seva pròpia. 

 

- S’evitaran, en la mesura del possible, el desplaçament per fer 

coordinacions i/o reeducacions fora del centre donant-se a terme 

aquests per mitjans telemàtics i/o videoconferència. 

 

- Les entrevistes i reunions de seguiment amb les famílies es faran amb 

cita prèvia i seguint tots els protocols anteriorment explicats. 

 



 

 

- S’hauran de rentar les mans amb freqüència amb aigua i sabó durant 

almenys 20 segons i immediatament després d’un possible contacte 

amb secrecions respiratòries.  

 

- Utilitzar el desinfectant per a mans a base d'alcohol. Evitar el contacte de 

les mans amb els ulls, el nas i la boca amb l’ús de mascaretes i de 

guants d’un sol ús. Després de cada sessió es netejaran les superfícies 

utilitzades. 

 

- Mantenir la distància de seguretat ( un metre i mig o dos metres) sempre 

que sigui possible. 

 

- Es ventilaran sovint les classes i oficina. El material que s’utilitzi durant la 

sessió serà degudament desinfectat posteriorment a l’acabament de la 

mateixa. 

 

3. USUARIS DEL CENTRE 

 

- Es demana rigorosa puntualitat tant a l’entrada com en la sortida del 

centre. No es podrà arribar abans de l’hora, ja que implicaria 

acumulacions de persones Si s’arriba més tard, la finalització de la 

sessió serà a l’hora prevista, per no endarrerir l’entrada dels que venen 

darrera. No es podrà quedar-se esperant a la sala d’espera, ja que 

només la mantenim com a pas des de l’exterior fins arribar a l’aula. A 

més, haurem de comptar amb un mínim de temps per poder desinfectar 

l’aula i materials.  

 

- L’alumne haurà d’entrar sol, excepte aquells que siguin dependents, que 

podran estar acompanyats per una persona. Els acompanyats NO 

podran quedar-se a la sala d’espera. 

 



 

 

- A l’hora d’accedir al centre, hi haurà un responsable que supervisarà 

l’ordre d’entrada dels alumnes. L’accés al Centre sempre serà d’un en 

un. 

 

- S’haurà de  passar per damunt de l’alfombreta desinfectant i s’hauran de 

rentar les mans amb gel hidroalcohòlic.  

 

- No serà necessari l’ús de mascareta. L’elecció serà voluntària i el Centre 

no proveirà de mascaretes. 

 

- En el cas d’acudir al Centre amb guants, s’hauran de llançar.  

 
- Es prendrà la temperatura corporal a tota persona que entri al Centre, 

tenint el centre l’última paraula de no realitzar la sessió per sospites o 

indicis de possible infecció (+37,5º). Davant la presència de qualsevol 

símptoma relacionat amb la malaltia (tos, mocs, etc.) la sessió quedarà 

anul·lada. Si existeixen dubtes, es recomana avisar amb antelació i no 

assistir al centre.  

 

- A cada alumne se li dotarà d’un kit que constarà de llapis, bolígraf i 

goma que serà d’utilització única i exclusiva d’ell i que es quedarà al 

Centre.  

 

- Està prohibida l’entrada d’objectes prescindibles (joguines, peluix, 

patinet, bicicleta, motxilles,…). 

 

- La utilització del bany quedarà limitada als alumnes i a urgències. 

 

- Si s’ha de fer un feedback de la sessió, l’acompanyant haurà d’esperar 

fora del centre a que el professional l’avisi i haurà de ser breu, però en el 

cas que es necessiti més temps d’explicació (per part del professional o 

de la família), es buscarà quedar en un altre moment o es farà una 

trucada.  

 



 

 

- En els casos en que l’alumne tingui dues sessions seguides, haurà 

d’esperar dins de la primera classe fins a la indicació de la professional 

per passar a la següent. 

 

- Per l’organització del Centre i poder seguir tot aquest protocol, les 

sessions seran de 40 minuts més els 5 minuts de neteja de l’espai i 

material.  

 

- Per sol·licitar informació o atendre a les famílies s’haurà de fer amb cita 

prèvia al telèfon del Centre en horari lectiu al 977614203, o bé al mòbil 

683109002. Per altres consultes, es pot fer a través del correu electrònic 

gabinetgarbi@garbi.org, portal web www.gabinetgarbi.com/ct/. 

 

- El pagament de les sessions es realitzarà preferiblement domiciliat pel 

compte bancari. En el cas que sigui en efectiu, s’haurà d’abonar l’import 

exacte. 

 
- Les sessions que han quedat pendents de recuperació, durant el 

moment d’estat d’alarma com a futures, es realitzaran sense data 

específica. Des del Centre s’avisarà de les dates disponibles i s’escollirà 

la que s’adapti millor a l’alumne.  

 
- No es faran en cap cas recuperacions de les recuperacions. 

 
- Si l’usuari no té una justificació per la no assistència no es recuperarà la 

sessió. 

 

 

 

Us donem les gràcies per continuar amb nosaltres. 

 Gràcies per la vostra comprensió. 


