
Obrim el 11 de maig de 2020

Per concretar cita previa podeu trucar 
al 93-780 25 58 o 722 81 44 22

(Whatsapp disponible)

Davant les circunstàncies excepcionals que estem 
vivint prendrem les següents mesures preventives:



MESURES PREVENTIVES 
PEL CONTAGI DE COVID-19 
AL CENTRE CANVI GLOBAL

4 de maig de 2020

•	Demanarem als clients que vinguin amb mascareta de casa. En cas de no tenir-ne, els n’hi 
facilitem una a l’entrada i que haurà de portar durant tota la sessió del tractament.

•	Preguem al client que durant tota la seva estada al centre intenti tocar el menor 
nombre d’objectes i superfícies possible.

•	En cas de no presentar cap símptoma dels preguntats durant el qüestionari, preguem 
que el client faci servir la solució hidroalcohòlica que li facilitarem a l’entrar al centre 
-i que també haurem situat en punts estratègics- per tal que es netegi les mans. 

•	Un cop finalitzada la sessió, li demanarem que es tregui la mascareta. Li donarem l’opció 
d’emportar-se la mascareta posada, però no la podrà tornar a fer servir a la propera sessió.

•	No és necessari l’ús de guants per al client,  en tot cas, seran opcionals.

•	Un cop finalitzada la sessió i abans de començar a treballar amb el 
següent client, procedirem a la neteja/desinfecció de la llitera i del 
material fet servir pel client. És per aquest motiu que preguem màxima 
puntualitat amb l’hora acordada per a la sessió de massatge, doncs cal 
tenir temps per condicionar l’espai per a properes visites. 

•	Per raons de seguretat es prega que s’utilitzi l’inodor el mínim indispensable.

Caldrà extremar les precaucions amb aquelles persones considerades més vulnerables per 
la seva pròpia seguretat, atès que el Ministeri de Sanitat les ha definit com a tals davant la 
COVID-19. Per aquest motiu es valorarà cada cas individualment.



1) Ha mantingut contacte recentment amb alguna persona afectada de 
COVID-19?    
  
2) Ha tingut febre, tos, ofec (dispnea), malestar general o algun altre símptoma 
compatible amb la COVID-19 els darrers dies?

3) Pateix alguna de les següents malalties? diabetis, malaltia cardiovascular 
inclosa la hipertensió, malaltia pulmonar crònica, immunodeficiència, pacient 
oncològic en fase activa del tractament.

4) És major de 60 anys?

5) Està embarassada?

En cas de que alguna d’aquestes preguntes sigui positiva, cal 
que ens ho faci saber abans de venir a la consulta. 

QÜESTIONARI

Moltes gràcies.

La direcció de Canvi Global


