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El passat dia 8 de gener, es va fer una
formació online adreçada als professionals no sanitaris de residències geriàtriques. El tema era:

nació

•
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•

L A

Tot el contingut de la formació que ha estat interessant i enriquidor per tothom, ja
que la futura vacunació per Covid’19, generava molts dubtes i falsos missatges. Es
va poder fer una ronda de preguntes a les
persones formadores, que van ajudar
molt.

Durant dues hores i a través d’ACRA,
el personal treballador de la residència va assistir a la formació, mitjançant els ordinadors i tauletes , repartits per les diferents unitats de convivència.

VERMUT DE DIUMENGE
El primer diumenge d’aquest
mes de gener, no es va fer el
vermut , però si es va poder
organitzar per gaudir-lo el
dia 10.
Desprès de les Festes Nadalenques, els residents van
rebre molt contents el vermut de diumenge, al que ja
estan acostumats.
És una tradició que volem mantenir i innovar en cada ocasió.
Això sí.....les olives , patates xips, refrescos i vermut blanc i/o
negre, no falten mai. Aquest diumenge també hi va haver fuet.
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El passat dia 12 de gener, el personal del CAP, va venir
a la residència a posar la primera dosis de la vacuna
per Covid’19 . Totes les persones que viuen al centre i
el personal de hi treballa, van rebre aquesta primera
dosis molt contents. Abans d’arribar aquest moment,
tots van haver de signar un document autoritzant
aquesta vacunació. Les famílies dels residents van respondre molt ràpid davant aquesta petició. Alguns es
van adreçat al mateix centre per signar i altres ho van
per correu electrònic. El personal treballador també
va signar aquest document, menys els casos en que no
es van voler vacunar.

DIA DE VACUNACIÓ

Les imatges, mostren el moment en que el personal
sanitari anava a totes les unitats de convivència, on
estaven els residents preparats i acompanyats, per
rebre la vacuna. Tots es van trobar bé , els dies següents a la vacunació. Va ser un moment per recordar.

RECUPEREM LA MISSA MENSUAL
Com es veu a les imatges, el mossèn
ha tornat al Toribi , aquest gener, a
celebrar la missa mensual. El passat
mes de desembre van haver d’ aturar aquesta activitat, per la situació
de contagis per covid’19, que va
viure el centre quan s’apropaven les
Festes de Nadal.
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