AJUNTAMENT
D’ALBESA

NORMES D´ÚS DE L´ ESPAI MUNICIPAL D´ AÏLLAMENT
1. L´ ús de la casa, així com el temps d´ estada , vindrà determinat per la demanda que
es faci des del serveis de Salut o Serveis Socials.
2. Els immobles municipals habilitats per aïllaments romandran oberts i a disposició del
Departament de Salut mentre aquest ho determini.
3. Es designa a les regidores Elisenda Solé i Cristina Pons responsables de garantir el
correcte funcionament de la casa.
4. El responsable de la manutenció i neteja de la casa serà la pròpia persona confinada
( es tractarà sempre de persones en bona estat de salut). En cas de tractar-se d´ un
persona sense recursos , serà l´ Ajuntament qui vetllarà per tal que aquestes
necessitats quedin cobertes.
5. L´ Ajuntament es farà càrrec del pagament del subministres de llum i aigua, així com

1

del material necessari per tal de garantir un correcte aïllament: mascaretes,
termòmetres, gel hidroalcohòlic i productes desinfectants.
6. La persona/ persones confinades hauran de seguir escrupolosament les normes:
a. Romandre a la seva habitació.
b. Ventilar 3 cops al dia l´ habitació.
c. Control de temperatura al matí i a la nit.
d. Ús de mascareta SEMPRE en els espais comuns de la casa.
e. Desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic en sortir i entrar a l´ habitació.
f.

Desinfecció del bany després del seu ús.

g. Neteja i desinfecció de la cuina després del seu ús.
h. Neteja de la vaixella sempre al rentaplats.
i.

Neteja de la roba de llit i roba personal a la rentadora i cada usuària per
separat.

j.

Es dipositarà la brossa de les habitacions al cubell gran de l´entrada i la
persona designada s´ encarregarà de tirar-la al contenidor de rebuig.

k. No estan permeses visites.
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