VIVIM UN MOMENT
EXCEPCIONAL
HEM DE FER UN ESFORÇ, TOTA LA COMUNITAT,
PER CONTENIR LA PANDÈMIA DEL CORONAVIRUS
En principi la malaltia no acostuma a ser greu en persones en bon estat de salut, però
ho pot ser per a la gent gran o amb patologies prèvies. Per aquestes persones i per les
que poden patir patologies greus o accidents, és el moment de ser solidaris, de pensar
més enllà de nosaltres mateixos i pensar en tota la comunitat.
A part de les indicacions que rebem per part dels sanitaris i dels diferents governs, des
de l’Ajuntament de Vilassar de Mar us fem arribar uns seguit de recomanacions i
suggeriments a tenir en compte mentre duri aquesta fase d’alerta sanitària.

EL CONFINAMENT

VENTILA LA LLAR

És essencial per poder controlar l’expansió del coronavirus. Tot i que hi
ha alguns criteris que permeten la mobilitat, hem d’entendre’ls
com excepcionals, no com aquelles vies per poder sortir de casa.

És molt important ventilar la casa cada dia.

LES ZONES
COMUNITARIES

Les hem d’entendre com a parcs, per tant no hi hem de sortir.

SI HEM D’ANAR
A COMPRAR

Utilitzem guants d’un sol us, tant per portar el carro com per escollir
els productes que comprem. Els carros i cistelles per comprar són
una gran font de contagi.

CALÇAT

FEM-NOS
UN HORARI

EXCÉS
D’INFORMACIÓ
EVITAR NOTÍCIES
FALSES I RUMORS

Tinguem cura de la neteja de les sabates quan tornem del carrer. Si
podem deixem-les fora de casa o si no, en el rebedor, no les entrem
per tot l’habitatge.
És important que planifiquem una rutina diària que contempli tant el
treball telemàtic, si és el cas, com l’activitat física, utilització de les
pantalles, parlar per telèfon o xatejar amb la família o amistats i,
sobretot amb els avis i les àvies....

Pel nostre benestar emocional limitem també l’excés d’informació
sobre la pandèmia.

Cuidar-nos és també evitar difondre notícies falses i rumors que creïn
una sensació d'alarma de forma innecessària. És important estar
informats, i a través de canals i fonts rigoroses.
exercicis suaus a casa, mantenir rutines i

TINGUES CURA
DEL TEU COS

GENT GRAN

BENESTAR
PSICOLÒGIC
I EMOCIONAL

SOLIDARITAT
I VOLUNTARIAT

animen a gimnasos, escoles de dansa, a centre de ioga o qualsevol
altre iniciativa de Vilassar de Mar, a que si realitzen classes virtuals
en ho feu arribar i nosaltres les difondrem per les xarxes.

El col·legi de fisioterapeutes ha elaborat aquesta petita guia per que
la gent gran pugui fer exercicis de rutina mentre duri el confinament.

benestar psicològic i emocional
“Recomanacions de gestió psicològica durant quarantenes
per malalties infeccioses”

I és el moment d’exercir la solidaritat. Pensar en les persones més
vulnerables a prop nostre, pensar què poden necessitar i com les podem
ajudar, i teixir xarxes de suport, sempre no presencials. En aquest sentit
us volem informar que des de Serveis Socials, es coordina tant una
xarxa de voluntariat, que ha sorgit espontàniament al nostre poble,
vilassardemar.cat/voluntariat-coronavirus, com una altre xarxa de
psicòlegs i terapeutes Gestalt.

Al web municipal, podeu trobar tota la informació rellevant actualitzada en aquest
context de la quines són les mesures i recomanacions que cal seguir en tot moment:
vilassardemar.cat/coronavirus
vilassardemar.cat/vdmenscuidem
Així mateix, els mitjans públics municipals segueixen treballant per oferir informació
Vilassar Radio 98.1 FM, podeu escoltar
un avanç informatiu a les 10 h i els butlletins a les 13 h i a les 20 h.
Tots els informatius queden penjats a vilassarradio.cat

#VdMtothomacasa

