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HABITATGES / COVID-19

El Servei ha connuat a ple funcionament atenent les 
necessitats de les persones residents. Aquests darrers 
dies s'han produït novetats respecte a les mesures i 
normes de prevenció:
S’han incrementat fins a 4 el nombre de persones que 
poden realitzar simultàniament les “passejades 
terapèuques”.
SS’ha passat d’1 familiar a 3 en les visites als residents.
Han retornat les acvitats de lleure d'Habitatges (d'una 
hora de durada de moment).

Celebració de la revetlla de Sant Joan.

El Centre Especial de Treball ha hagut d'adaptar-se i 
fer front al gran volum de demandes generades 
aquestes darreres setmanes. Amb l'actual situació de 
Covid-19 es preveia una davallada en les vendes rela-
cionades amb la decoració i la llar, però sobtadament 
no ha estat així i el CET s'ha vist amb la necessitat d'in-
corporar diferents treballadors/es de suport per 
poder fer front a les diferents demandes dels nostres 
clients.

CET / USAP

ACUDAM / STO /  COVID-19

Després de mesos d’aturada el passat 25 de juny va tenir lloc la reobertura de l'STO. Aquesta reobertura es 
realitza de forma gradual i en pets grups en dies alterns, més endavant es fusionaran per venir cada dia i de 
mica en mica poder tornar a la “normalitat”. En aquesta nova etapa s’apliquen mesures i normes de pre-
venció que tenen per finalitat vetllar per la salut de les persones ateses i les treballadores.
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CET ACUDAM / YOUTUBE BREU DE L’ ACUDAM / WWW

DONACIONS / TECNOLOGIA

Aquesta donació de llits ha estat possible gràcies al 
projecte “Pont Solidari” de la Fundació Banc de Recur-
sos, la qual ha derivat a l’ACUDAM 24 llits facilitats per 
l’Hospital Universitari Santa Maria de Gesó de 
Serveis Sanitaris (GSS).

A principis de juny va tenir lloc aquesta donació que 
ha anat desnada als Serveis d’Habitatge. S’ulitzen 
per realitzar videotrucades amb els familiars dels res-
idents i s’aprofitaran per desenvolupar acvitats 
d’esmulació cogniva.

Si estàs pensant a instal·lar una mosquitera corredera 
o vercal enrotllable a casa o pel teu negoci, ara 
ACUDAM t’ho posa més fàcil. Al canal de youtube de 
l’entat trobaràs un parell de tutorials que tenen per 
finalitat ajudar en la presa de mesures i la posterior 
instal·lació de diferents models de mosquitera. 

“Un trimestre amb la COVID-19” és el tol que pòrta 
el darrer Breu de l’ACUDAM. 
L’arcle realitza un repàs sobre la situació viscuda a la 
nosatra entat al llarg del darrer trimestre i com ens 
ha afectat la covid. 
Podeu llegir-lo a www.acudam.org

Amb la reobertura de l'STO i les novetats als Serveis d'Habitatge, es confirma que de mica en mica anem re-
cuperant el funcionament ordinari de l'entat. Encara queda per això, i així ho fan palès les mesures i 
normes de prevenció que encara conviuran una bona temporada amb nosaltres i que algunes d'elles, han 
arribat per quedar-se.
En les setmanes vinents i amb una evolució favorable de la situació anirem veient com ens permetrà 
adoptar escenaris que fa uns dies eren impensables.
Com sempre us manndrem informats.


