
Benvolgudes, benvolguts,
En els darrers dies la pressió assistencial s’ha reduït una mica. Sembla que la tendència a l’alça
de nous casos de COVID-19 als centres va disminuint. Això, junt al fet que s’estiguin relaxant les
mesures de restricció i confinament per la ciutadania en general pot contribuir a donar-nos la
sensació de que estem ja en fase de retorn a la normalitat.
 
Malgrat això, no podem relaxar-nos, hem de seguir amb els cinc sentits posats a la nostra feina i
mantenint estrictament les mesures de prevenció de contagis. Seguim vivint una situació
d’extrema gravetat amb molts pacients, molt fràgils, afectats pel Coronavirus o amb perill de ser
contagiats. A més, cal tenir en compte que malgrat que potser la pressió ha baixat una mica,
també  acumulem cansament de totes aquestes setmanes de feina dura i molt d’estrès pels
moments viscuts, per tant, no abaixem la guàrdia.
 
És bo pensar que estem superant la crisi, que ja falta menys perquè tot plegat quedi enrere,
però això encara no ha passat, i per tant, tot allò que hem fet fins ara, i del que n’hem d’estar
orgullosos, caldrà que ho seguim fent per arribar a bon port.
 
Arribats a aquest punt, hem pensat amb l’equip de comunicació que aquesta carta que fins ara
hem mantingut regularment cada setmana, la farem amb periodicitat quinzenal a partir d’ara.
 
Acabo com he vingut fent al llarg de totes aquestes setmanes, amb un agraïment sincer i sentit a
tots els professionals que heu fet una feina excel·lent, i també als pacients i familiars per la
vostra paciència i comprensió, tot recordant-vos la necessitat que us cuideu, que pugueu trobar
espais per compartir amb les famílies respectives, que gaudiu amb prudència i sentit comú del
desconfinament, i que divulgueu que s’ha de fer bé per totes i tots. Això encara no ha acabat,
però deixeu-me ser optimista, crec que sí que estem veient el final.
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Acabem la setmana recuperant activitat “no-COVID” als centres Isabel Roig i Dolors Aleu, on cada cop
disposem de més plantes per a usuaris no afectats pel Coronavirus. A Sant Jordi de la Vall d’Hebron hem
pogut reconduir -per segon cop- la disseminació, amb poca afectació. Esperem poder-ho sostenir, amb
l’esforç de tothom.
 
Pel que fa al personal dels centres, segueixen reincorporant-se companys que havien estat de baixa,
alleugerint una mica més la pressió assistencial, tot i que encara tenim força absències. Recupereu-vos!
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