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La Fina Bonet és Cap del Departament de Treball Social dels centres d’atenció intermèdia Blauclínic. Com
ha passat a la majoria de nosaltres, mai abans, afirma la Sra. Bonet, no s’havia trobat davant d’una
situació com la que hem viscut durant la crisi provocada per la pandèmia per la COVID-19.

EMOCIONS I REFLEXIONS DURANT LA PANDÈMIA
FINA BONET

www.blauclinic.cat

“Sempre recordaré aquell dissabte del mes de març quan vaig rebre
la trucada per incorporar-me al meu lloc de treball,

un moment comparable al dels soldats quan els criden a files.
Era el nostre deure i no podíem defallir”

Fina Bonet ha elaborat un escrit en el que ens parla de la seva vivència durant els mesos de confinament
de la societat, de les seves emocions i de la feina feta en aquesta etapa en la que el món semblava haver-
se aturat, mentre que als centres sanitaris i residències, la pressió i l’activitat era frenètica. És un escrit
que ha redactat quan li ha sortit “del cor”, és a dir, quan ha sentit que era el moment de fer-ho, un cop ha
anat afluixant el nivell de tensió i de sobreesforç laboral, i les emocions es poden revisar des de la
serenitat i a certa distància.

“Nosaltres, els treballadors socials sanitaris, a vegades desconeguts i
moltes vegades oblidats, hem estat com la resta dels nostres companys
al peu del canó, oferint tots els nostres coneixements, però també tot el
nostre cor per poder apaivagar els dolorosos moments que han viscut

els pacients, les famílies i també els nostres companys”

Us convidem a llegir l’article sencer seguint aquest enllaç, o
capturant aquest codi QR des del telèfon mòbil: 

Mirant enrere podem sentir-nos satisfets del que hem fet bé, així com és necessari aprendre a millorar en
tot allò en el que puguem millorar. És la única manera d’estar preparats per quan haguem de tornar a
enfrontar-nos a situacions que ens posen a prova.

“En aquests moments més que mai vaig poder constatar que per algun
motiu o altre, aquesta vulnerabilitat ens afectava a tots plegats

i que sens dubte, nosaltres érem una part important d’aquest engranatge
tant complicat, tan difícil, que ens va generar la temuda pandèmia.

No s’ha acabat. Hem de continuar endavant, hem de tenir la fermesa
suficient per afrontar una vegada més el que pugui esdevenir-se”

https://www.facebook.com/centresblauclinic/
https://twitter.com/blauclinic
https://t.me/blauclinic
https://www.instagram.com/blauclinic/
https://www.linkedin.com/company/centres-blauclinic/
https://www.youtube.com/channel/UCG1zEmKDHxL12U0Fp95LUpw
http://www.blauclinic.cat/cat/noticia/165


El podeu veure seguint
aquest enllaç, o
capturant amb el mòbil
aquest codi QR

Durant el mes de juny hem obert de nou els centres a les
visites generals (recordem que durant tot aquest temps de
crisi provocada per la COVID-19 s’han seguit permetent les
visites en els casos de pacients inestables o en estat crític).

Els centres han adaptat la seva dinàmica a unes mesures
de màxima prevenció per evitar contagis, tant per als
usuaris (població molt vulnerable) com per als
professionals, i les persones que hi venen a veure els seus
familiars i amics.

Les mesures establertes segueixen les recomanacions del
Departament de Salut i són diferents als centres
sociosanitaris i a la residència. Preguem que consulteu les
condicions específiques al centre que aneu a visitar.
Aquestes mesures, a més, poden canviar segons la situació
en la que ens trobem, sempre seguint les recomanacions de
les autoritats pertinents. Apel·lem un cop més, doncs, a la
vostra comprensió.

Després d’uns mesos de distanciament per culpa de la
COVID-19, usuaris i els seus familiars s’han pogut
retrobar per fi. Això suposa un suport emocional que
repercuteix de manera molt beneficiosa en els
pacients, especialment si tenim en compte que durant
el confinament s’han viscut moments de molta tensió i
preocupacions. 

Portar una mascareta
homologada durant tota l’estada
al centre
Mantenir la distància de
seguretat
Rentar-se les mans sovint

Com a norma general, recordem que
és primordial:

Us convidem a veure un vídeo on
recollim aquesta (i altres) mesures
de prevenció de contagis que
apliquem.

Hem recollit en un vídeo algunes
d’aquestes retrobades, el podeu veure
aquí o seguint aquest codi QR.

Volem agrair la comprensió que tant els usuaris com els familiars i amics heu demostrat durant aquests
mesos, que hàgiu entès que la prioritat per nosaltres és la seguretat dels pacients i residents, i heu
assumit les mesures de restricció que, al cap i a la fi, només persegueixen aquest objectiu final.

USUARIS INGRESSATS ES RETROBEN AMB FAMILIARS I AMICS

REOBRIM ELS CENTRES A LES VISITES GENERALS

www.blauclinic.cat
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https://www.facebook.com/centresblauclinic/
https://twitter.com/blauclinic
https://t.me/blauclinic
https://www.instagram.com/blauclinic/
https://www.linkedin.com/company/centres-blauclinic/
https://www.youtube.com/channel/UCG1zEmKDHxL12U0Fp95LUpw
https://youtu.be/ADG0vc6NLHQ
https://www.youtube.com/watch?v=QbznGb8Y_hA&t=1s


Durant el període de restriccions per la COVID s’han
mantingut les activitats més bàsiques i necessàries,
però mai de manera grupal en zones comunes, sinó
sessions individuals a les habitacions particulars o en
forma de comunicacions per via telefònica amb
familiars de les persones ingressades, segons les
necessitats i el servei requerit.
Poc a poc anem recuperant les activitats que abans
del confinament es duien a terme als centres de
manera diària, com ara les sessions de rehabilitació
al gimnàs, les valoracions dels servei de psicologia,
les entrevistes presencials amb el servei de Treball
Social, o l’accés de visites, malgrat que seguim
prenent moltes mesures per evitar reunir grups
massa nombrosos de gent, especialment als espais
tancats.

Aprofitem per anunciar que l’accés al centre sociosanitari Isabel Roig des del carrer
Fernando Pessoa es mantindrà ja de manera definitiva únicament per a pacients (i el seu
acompanyant), mentre que l’entrada per professionals i les visites generals s’haurà de seguir
fent per la porta posterior de l’edifici. Per més informació sobre l’accés al centre Isabel Roig,
seguiu aquest enllaç o el codi QR del lateral.

NOVA NORMALITAT ALS CENTRES
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Fem difusió de la campanya “Tria /Salut, Protegeix-te” que ha
engegat el Departament de Salut de la Generalitat, per recordar
la necessitat de mantenir les mesures de prevenció de contagis
també durant l’estiu, i a més, difondre certs consells per prevenir
els cops de calor, la deshidratació, i altres problemes que poden
comportar les altes temperatures, especialment entre els grups
de població més vulnerables.

PREVENCIÓ DE CONTAGIS I DE COPS DE CALOR
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