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Us volem informar que ens han confirmat un cas positiu per Covid-19 en una persona 

treballadora eventual del torn de nit del centre especial de treball, a Vila-sana, què 

s’havia incorporat tot just quatre dies abans per reforçar la cresta productiva de 

primavera-estiu. Aquesta persona es troba en aïllament preventiu al seu domicili des 

del moment que vam detectar que tenia símptomes compatibles amb Covid-19. No ha 

calgut cap ingrés hospitalari i ha millorat significativament en la simptomatologia. Tan 

aviat com estigui totalment recuperada i es compleixin els requisits que marquen els 

protocols, es reincorporarà al seu lloc de treball. Tot i que en tot moment han vestit la 

mascareta FFP2 (la de major seguretat), pantalla protectora i guants, hem cregut 

convenient, com a mesura de prevenció addicional, aïllar també preventivament en el 

seu domicili a la seva parella de treball i hem demanat que també li facin el test PCR. 

  

Des de l’inici de la crisi sanitària, ACUDAM ha implementat, i en algunes casos reforçat, 

les normes, protocols i mesures preventives de salut, seguretat i higiene, establertes 

pel Departament de Salut, pel Ministerio de Sanitat i per l’àrea de prevenció, salut, 

higiene en el treball i riscos laborals, en tots els serveis i seccions de l’entitat i que 

tenen com a finalitat contenir i evitar el contagi i posterior propagació de la Covid-19 

en l’organització i vetllar pel benestar i la qualitat de vida de totes les persones que 

formen part de la família ACUDAM, tant les persones assistides com les persones 

treballadores. 

 

Aquesta casuística que malauradament se’ns ha donat, tot i els esforços que 

contínuament fem, reforça la petició que hem fet des de l’inici a les autoritats 

sanitàries de poder passar els tests serològics ràpids al conjunt dels treballadors, com a 

mesura preventiva de seguretat. Petició que se’ns va negar, a l’igual que a altres 

entitats i empreses, i que està recollida en una ordre ministerial. 
 

També volem enviar un missatge de calma, ser prudents i evitar generar situacions 

d’alarma. Des de l’inici de la crisi sanitària, ACUDAM està en permanent contacte amb 

les autoritats sanitàries, a diferents nivells, amb el CAP de Mollerussa i amb el servei 

d’epidemiologia de Lleida. Amb tots/es ells/es hem tractat i gestionat diversos casos 

de situacions de possibles i probables casos, tant a persones assistides com a persones 

treballadores,  que finalment han esdevingut negatius. Continuem treballant-hi molt a 

prop amb tots aquests organismes als quals els hi agraïm enormement el seu ajut, 

col·laboració i assessorament. 

 

Atentament, 

ACUDAM.   
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