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COMUNICAT ACUDAM 29.11.2021 

EL SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL SUSPÈN LA SEVA 

ACTIVITAT FINS A LA SETMANA DEL 13 DE DESEMBRE 
 

Seguint les indicacions del Departament de Salut i coincidint també amb els 

criteris de la nostra organització, el Servei de Teràpia Ocupacional ha de 

suspendre la seva activitat temporalment. Aquesta suspensió de l’activitat és 

causada per la detecció de 13 persones positives en covid al servei (10 

persones ateses i 3 professionals) després de realitzar 2 cribratges amb proves 

PCR al llarg de la darrera setmana. Cal dir, que totes les persones positives 

estan vacunades i actualment es troben bé de salut.  

Les proves PCR han estat realitzades el passat dimecres 24 de novembre i avui dilluns 29 de 

novembre a professionals i usuaris. Actualment, el servei atén a 81 persones amb discapacitat 

intel·lectual de la comarca del Pla d’Urgell i rodalia.  

Des del Servei de Teràpia Ocupacional sempre s’han implementat i reforçat, les normes, 

protocols i mesures de prevenció establertes per Salut. En aquest sentit, ACUDAM agraeix 

públicament la tasca realitzada per la direcció i l’equip de professionals del servei.  

ACUDAM sempre ha estat i està en permanent contacte amb les diferents autoritats sanitàries 

i treballant estretament amb elles. Un cop més agraïm el seu ajut, suport i col·laboració. 

Abans de reiniciar l’activitat del servei i durant la segona setmana de desembre, tindrà lloc un 

cribratge preventiu a les persones ateses i professionals per part de Salut. En el moment en 

què el departament ens indiqui noves accions a fer, així com la data concreta del cribratge us 

ho comunicarem.  

 

Mollerussa, 29 de novembre de 2021. 

ACUDAM.  

 

 

 

 

Sobre el Servei de Teràpia Ocupacional 

S’atén persones amb discapacitat intel·lectual que desenvolupen Ocupació Terapèutica (OT) juntament amb 

diferents activitats d’Ajustament Personal i Social (APS). 

Les APS són una sèrie d’activitats dirigides a potenciar les capacitats dels usuaris i garantir un bon desenvolupament 

en tots els nivells possibles: activitats físiques i de salut, activitats cognitives i de comunicació i per a la vida diària i, 

també, activitats per a l’envelliment. 
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