ACCIÓ DE LES PERSONES VOLUNTÀRIES DE VILASSAR PER A PERSONES
VULNERABLES
La coordinació del personal voluntari la farà l’equip de Serveis Socials.
Per tant, serà el personal de serveis socials qui determinarà la persona usuària i
contactarà amb la persona voluntària.
Es portarà un registre de les persones usuàries i voluntàries. En aquest sentit, les
persones voluntàries faran arribar a Serveis Socials mitjançant el compromís com a
voluntari/ària.
El personal voluntari serà major de 18 i menor de 60 anys. No podrà estar afectat de
cap malaltia cardiovascular, respiratòria, diabetis o ser immunodeficient.
La priorització serà aquelles persones que no són usuàries del SAD. Les persones
usuàries del SAD si necessiten alguna qüestió serà resolta per la Treballadora Familiar
de referencia.
Només es podrà activar el voluntariat si la persona usuària ho accepta, encara que sigui
telefònicament.
Les activitats que farà el personal voluntari estaran limitades a:



Fer trucades telefòniques a la persona de referència, ordinàriament, dos o tres
cops al dia.
Fer compres de productes de primera necessitat o, en el seu cas, treure a
passejar la mascota que la persona tingui a casa.

No es farà cap tipus d’acció de permanència al domicili de la persona usuària per evitar
possibles contaminacions.
La persona voluntària no podrà estar menys d’un metre i mig de la persona usuària.
El voluntari donarà el seu telèfon a la persona usuària i viceversa perquè si hi ha alguna
qüestió d’urgència puguin estar en contacte.
En cas que el voluntari detectés la necessitat d’alguna actuació més especialitzada, ho
posarà en coneixement de Serveis Socials.
Només hi haurà un voluntari per domicili per tal d’evitar possibles contagis amb altres
domicilis. Pensem que la majoria de persones que seran beneficiàries seran grans i, per
tant, el col·lectiu amb més risc.
Si la persona voluntària detecta qualsevol símptoma de refredat, mucositat, tos, febre,
malestar, haurà de deixar immediatament de prestar el servei.
Les persones interessades hauran d’omplir la fitxa annexa, signar-la i enviar-la per
correu electrònic a l’adreça:

voluntariatcovid19vdm@gmail.com
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