
 

Sabadell, 21 d’abril de 2022 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Hem viscut dos anys de pandèmia de la covid-19, i el taller, com a tot arreu, ens hem acostumat a les 

mesures de protecció establertes per SALUT. Ara el departament de Salut i de Drets Socials consideren 

de manera general que els centres ocupacionals som un ÀMBIT NO VULNERABLE i hem de seguir les 

mesures de la població general. Les persones considerades VULNERABLES són: 

• Majors de 60 anys 

• Dones embarassades 

• Persones amb immunosupressió 

L’autoritat sanitària ens indica que ha arribat el moment per normalitzar algunes mesures, donat que 

l’evolució de la malaltia està en un risc baix i tenim una alta immunitat per la vacunació.  

Al taller la vacunació és molt elevada: 98,41% entre les persones usuàries i 90% entre les persones 

professionals. Actualment no tenim cap cas positiu en covid, i les persones que l’han passat ha estat 

amb símptomes lleus i a casa seva. 

 

Agraïm a les persones usuàries, famílies i professionals els esforços per tirar endavant l’activitat al taller, 

amb seguretat i cura per la salut col·lectiva durant aquest temps. Ara, comptem també amb la vostra 

complicitat per iniciar una nova fase: retirada de mesures, i continuar vetllant per la salut de tots i totes. 

 

El proper dilluns 25 d’abril es RETIREN les següents mesures: 

• CONTROL DE TEMPERATURA  

o Es retira el termòmetre a l’ENTRADA /  SORTIDA AL CENTRE 

• MASCARETA:  

o ÉS OPCIONAL I DEIXA DE SER OBLIGATÒRIA per venir al taller. 

o Cal portar sempre una mascareta al bolso/motxilla, per si necessites en cas de símptomes 

compatibles lleus. En cas de malaltia es recomana no venir al taller. 

o És OBLIGATÒRIA en cas de manipulació d’aliments (cafeteria i cuina). 

 

• El proper dilluns 25 d’abril es MANTENEN les següents mesures: 

o La higiene de mans freqüent amb gel hidroalcohòlic o aigua i sabó, sempre que sigui 

necessari i quan entrem al taller 



 

o Desinfecció d’espais comuns, com lavabos 

o Ventilació a les seccions i despatxos 

o Distància d'1'5 metres sempre que sigui possible 

 

Per qualsevol dubte o aclariment podeu trucar al taller al telèfon 937224643  i demanar per direcció 

tècnica, l’Enriqueta o la Nuria. 

 

Atentament 
Prolaboral Xalest 

 

 


