
INFORMACIÓ PER A  PROFESS IONALS

DEPENDÈNCIA

Gent Gran Discapacitat

Salut Mental

Informació sobre afectacions al pagament de places públiques de servei
residencial i de centre de dia (gent gran, discapacitat i salut mental)
 
 Informació sobre afectacions al pagament de Prestacions econòmiques vinculades
a residència i centre de dia de gent gran (PEV CD i PEV RES)
 
 Qué s’ha de fer si es vol fer una petició de desinfecció a un centre residencial?
Les administracions locals que puguin mobilitzar recursos propis per desinfectar serveis
residencials han de comunicar prèviament la seva actuació al Servei de desinfecció del
DTSF per covid19.tsf@gencat.cat indicant el recurs a utilitzar i el dia de actuació.
 
 

CENTRES DE DIA I RESIDENCIALS DEPENENTS DEL DEPARTAMENT DE TREBALL,
AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

Sol·licitud d'EPI's
per a TF's 

Mesures de
seguretat durant
l'atenció domi-
ciliària

CENTRES DE DIA DE GENT GRAN I
SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

Més informació

CENTRES DE DIA
Identificar les persones en
situació de vulnerabilitat
que necessitin continuïtat
d’atenció a la seva llar

ABSS i/o SAD
Activar SAD i informar al
servei territorial corres-
ponent del DTSF dels
casos que els centres de
dia li han derivat.

Sol·licitud de materials 
de protecció

SEGUIMENT DE L’IMPACTE DEL COVID-19 ALS CENTRES RESIDENCIALS

Centre de dia de gent
gran

Drogodependències i
addiccions

Infància

Violència 
Masclista

Refugiats

                                      TELEASSISTÈNCIA
El Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona activa una línia
d’atenció 900 excepcional (900841857)

                                    TRANSPORT ADAPTAT
El servei de transport adaptat fixe que ofereix el Consell Comarcal també queda
anul·lat fins a nova ordre. Únicament està disponible el transport adaptat esporàdic
per realitzar transports  d'urgència.

BORSES DE TREBALL D'EMERGÈNCIA

Si ets professional de l'àmbit i estàs interessat/ada envia el teu currículum vitae a
jcaceres@elbaixllobregat.cat. Si estàs interessat/ada però no tens formació i tens
vocació dins de l'àmbit d'atenció a la gent gran podràs rebre formació en les
competències bàsiques per poder exercir les funcions.
 

@
 Borsa de treball del SOC per cobrir les vacants dels centres assistencials públics o

privats de Catalunya.
 

Retorn al domicili de
persones ingressades
en centres residencials

Podeu accedir a més informació

fent clic als textos subratllats.
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