
 

 

Barcelona,   a   12   de   març   del   2020  

 

 

COMUNICAT  DEL  COL·LEGI  DE  LOGOPEDES  DE  CATALUNYA  DAVANT         
L’ALERTA   SANITÀRIA   PROVOCADA   PEL   COVID-19  

 

Al  Col·legi  de  Logopedes  de  Catalunya  hem  rebut  moltes  trucades  i  correus  electrònics              
de  logopedes  col·legiats  preguntant  com  han  de  procedir  amb  els  seus  respectius             
centres   de   logopèdia   davant   l’alerta   sanitària   provocada   pel   COVID-19.   

Des  del  CLC  apel·lem  a  la  responsabilitat  personal  i  col·lectiva  i  instem  a  tots  els                
professionals  logopedes  a  seguir  rigorosament  totes  les  mesures  de  prevenció           
indicades   pel   Departament   de   Salut   enfront   d'aquesta   situació.   

En   aquest   sentit,   destaquem   les   següents   mesures:   

- Potenciar   la   teleassistència   quan   aquesta   sigui   possible.  

- Ajornar   les   visites   que   no   tinguin   un   caràcter   d’urgència.  

- Reprogramar   les   visites   d’usuaris   amb   un   sistema   immunològic   deprimit.  

- Reprogramar  les  visites  d’usuaris  d’edat  avançada  amb  patologies  cròniques  i           
multimorbiditat.   

- Evitar   les   sessions   grupals.  

- Evitar  l’acumulació  de  gent  a  les  sales  d’espera,  col·locant  les  cadires  a  una              
distància   d’entre   1   i   2   metres.   

- Col·locar  dispensadors  de  gel  hidroalcohòlic  a  l'entrada  de  la  consulta  perquè            
els   usuaris   els   utilitzin   a   l'entrada   i   sortida   de   el   centre..  

- Restringir  al  màxim  sortides  i  entrades  del  personal  fora  del  centre  durant  la              
jornada   laboral.  

- Recordar  a  les  famílies  que,  en  cas  de  presentar  febre  o  altres  símptomes              
compatibles   amb   els   símptomes   del   virus   s’abstinguin   d’assistir   a   les   visites.  

- Assegurar-se  de  que  els  usuaris  que  acudeixen  al  centre  no  presenten            
símptomes   d’alerta   d’infecció.  
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- Evitar   al   màxim   el   contacte   físic   en   les   visites   presencials.  

- Extremar   les   mesures   higièniques.  

És  important  mantenir  la  calma  i  actuar  amb  seny.  Des  del  Col·legi  de  Logopedes  de                
Catalunya  anirem  informant  degudament  però  us  recomanem  seguir  els  canals  oficials            
del   Departament   de   Salut   ii   no   difondre   informacions   falses   o   no   contrastades.  

A  continuació  us  oferim  enllaços  a informació  oficial  que  està  sent  permanentment             
actualitzada:  

- Informació   actualitzada   sobre   el   coronavirus   SARS-CoV-2.  
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/   

- Informació   per   a   professionals:  
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/materi 
al-professionals/  

- També   podeu   seguir   la   informació   de   l’actualitat   pel   perfil   de   twitter   del  
Departament   de   Salut:    https://twitter.com/salutcat   

- Canal   de   notícies   del   web   del   Departament   de   Salut:  
http://salutweb.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/  

- Procediment   d’actuació   enfront   de   casos   d’infecció   pel   nou   coronavirus  
SARS-CoV-2   (Aquest   és   un   document   dinàmic   que   s’actualitza   constantment   i  
és   un   procediment   per   tal   d’orientar   l’actuació   assistencials   i   de   Salut   Pública  
davant   de   l’actual   situació   pública   d’importància   internacional   per   coronavirus  
SARS-CoV-2.)  
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publi 
ca/alertes_salut_publica/Nou-coronavirus-2019-nCoV/Procediment-actuacio-nC 
oV.pdf  

Us   enllacem   també    material   de   divulgació    que   us   pot   ser   d’utilitat:  

- Guia   ràpida   per   a   la   detecció   dels   possibles   casos   afectats   pel   coronavirus  
SARS-CoV-2  
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materia 
l-divulgatiu/coronavirus-protocol-primaria-professionals-A4.pdf  

- Playlist   a   Youtube   de   Canal   Salut   amb   informació   per   als   professionals  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAydlOUpCxDlgutyxs4uQkN43UH8Jhqr 
a   
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- Recomendaciones   para   la   prevención   de   la   infección   por   coronavirus   Covid-19  
en   los   profesionales   sanitarios.  
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo 
v-China/documentos/recomendaciones_sanitarias_06_COVID-19.pdf  

- Què   expliquem   als   infants   sobre   el   coronavirus   SARS-CoV-2?  
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materia 
l-divulgatiu/cartell-ciutadania-infants-coronavirus-A4.pdf  

Us   enllacem    informació   gràfica    que   us   pot   ser   útil:  

● Com   rentar-se   les   mans   amb   sabó?  
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materia 
l-divulgatiu/rentat-de-mans-sabo.pdf   

● Com   rentar-se   les   mans   amb   preparats   amb   alcohol?  
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materia 
l-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf  

● Ús   de   mascaretes   davant   el   coronavirus   SARS-CoV-2  
https://pbcoib.blob.core.windows.net/coib-publish/invar/6b6a21e3-450c-4458-bf 
85-1b1357c26c74  

Pel   que   fa   a   l’ entorn   educatiu ,   us   enllacem   informació   d’interès:  

- Preguntes   i   respostes   sobre   el   nou   coronavirus   SARSCoV-2   i   la   malaltia  
COVID-19   en   l’àmbit   educatiu  
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materia 
l-divulgatiu/preguntes-respostes-escoles-coronavirus.pdf  

- Video   “Coronavirus   i   infants”:  
https://www.youtube.com/watch?v=CJ3Hrm4oZ9U&feature=youtu.be  

- Preguntes   i   respostes   sobre   el   nou   coronavirus   SARSCoV-2   i   la   malaltia  
COVID-19   en   l’àmbit   universitari  
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materia 
l-divulgatiu/preguntes-respostes-universitats-coronavirus.pdf  

Finalment,   us   enllacem   informació   sobre   l’ àmbit   laboral :  

- Guia   per   a   l'actuació   en   l'àmbit   laboral   en   relació   al   nou   coronavirus:  
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/inicio_destacados/Gua_Definitiv 
a.pdf  
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- Recomanacions   per   a   empreses   i   persones   treballadores   sobre   actuacions  
vinculades   a   les   situacions   que   es   puguin   produir   per   l'efecte   de   Coronavirus  
SARS-CoV-2.   Consell   de   Relacions   Laborals.   11/03/2020  
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/ 
Recomanacions-CRL-SARS-COV-2-11-03-2020.pdf  

- Recomanacions   a   les   empreses   enfront   de   casos   d’infecció   pel   nou   coronavirus  
SARS-CoV-2.   Institut   Català   de   Seguretat   i   Salut   Laboral.   06/03/2020  
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/document 
s/04_-_riscos_i_condicions_de_treball/riscos_laborals/coronaviru/06-03-2020-R 
esum-Recomanacions-empreses-Covid-19_VD.pdf  

Confiem  en  la  bona  disposició  de  tots  els  professionals  i  restem  a  la  vostra  disposició                
per   a   qualsevol   dubte.   

 

 

Mireia   Sala  
Degana  
Col·legi   de   Logopedes   de   Catalunya  
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