impacte de la crisi de lA covid19 en el grup alba (11.5.2020)

àrea educativa terapèutica
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LLARS RESIDÈNCIA

SERVEI ATENCIÓ DOMICILI

Atenció 24 hores de les 41
persones de la llar Alba i
Aleix. Els monitors dels
centres ocupacionals
ofereixen suport.

Serveis d’atenció a casa
de persones d’edat
avançada que viuen soles.
Atenció a persones que es
recuperen de COVID a casa
seva.

Serveis tancats des del 13
de març, però es continuen
oferint recursos online i es
fa seguiment telemàtic a
les persones i a les seves
famílies.

Es realitzen activitats virtuals
a les persones del Centre
Ocupacional i Club Social.
Es conitnua treballant en
nous projectes, com
l’acollida de joves nouvinguts.

zEro POSITIUS PER COVID !!!

augmenta DE 66 A 73 persones
ateses

atenció A 110 PERSONES

MÉS hores servei de neteja
31 persones ateses

BUGADERIA

NETEJA

Ha augmentat el volum de
roba per rentar dels CAPs
de Lleida i de l’Hospital
Arnau de Vilanova de Lleida
i Hospital de Tremp.
Ampliació de l’horari en
caps de setmana.

S’intensifica la neteja a
empreses i cases particulars. Oferim un servei
especialitzat de desinfecció
per a la obertura d’empreses i establiments.

25.000 kg de roba al mes

no et perdis el vídeo!
Vols saber com ha
afrontat el Grup Alba la
crisi del COVID19?

NOU VÍDEO
“Al seu costat!”
Entra al web

www.aalba.cat/alseucostat

CDIAP, ESCOLA, CENTRES OCUPACIONALS

CUINA

NOU SERVEI DE DESINFECCIÓ

Es continua elaborant el
menjar per a les residències
i els menús que s’ofereixen
al Servei d’Atenció a
Domicili per a persones
vulnerables que no poden
cuinar.

reducció d’un 50% dels
menús diaris

Previsió
de pèrdues
d’ingressos
2020

9.740€
despesa en
material de
protecció (epis)

lleure quàlia

alba jussà

enfoc, SERVEIS FORMACIÓ

Aturada de tota l’activitat de
menjadors. S’ofereix una
programació via Instagram
d’extraescolars. Preparació
de Casals d’Estiu amb
diferents escenaris.

Es manté contacte online
d’algunes formacions.
Acompanyament virtual a les
persones de Prelaboral.
S’aturen els projectes
Europeus

PROJECTES EUROPEUS ATURATS.
alt impacte econòmic pel servei

95% del personal a erto
per força major

rosal

restaurant EL gat

jardineria

“Salvem” el Sant Jordi amb
una campanya de la rosa a
través de la botiga online.
L’obrador treballa a mig gas a
l’espera de l’obertura de
botigues i establiments.

Reinicia l’activitat habitual
per a Ajuntaments i empreses. El servei ha estat aturat
durant gairebé 5 setmanes.

Tancat des del 16 de
març per força major.
Es prepara per a la
reobertura amb noves
mesures de seguretat.

6000 vs 15.000 roses
previstes abans del covid19

Suspensió dels contrates publics
garantint pagament salaris

personal en erto i a l’espera
de poder obrir a la fase 1 de
desconfinament

situació dels professionals

xifres de l’IMPACTE ECONÒMIC

1.600.000€ (16%)

servei
presencial

seguiment
virtual

servei
0% - 50%

Plantilla que està treballant
en atenció directa
Plantilla treballant de
forma telemàtica

40%

28%

32%

Personal de baixa:
Persones especialment
sensibles i altres motius

38%

128 professionals afectats
per l’ERTO: Quàlia, Enfoc, El
Rosal, Cuina i Gat.
17%

0%

Borsa d’hores i/o reduccions
de jornada i/o a compensar
part amb vacacnces
Personal afectat per
coronavirus

