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RECOMANACIONS DEL COTS CASTELLÓ DAVANT LA 

SITUACIÓ CREADA PEL CORONAVIRUS 
 

Des del Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló considerem important fer algunes 
recomanacions generals al col·lectiu de treballadors i treballadores socials davant la 
situació creada per l’evolució de la pandèmia del coronavirus, i també per les afectacions 
que açò està tenint en el desenvolupament habitual de diferents serveis, entre ells, els 
serveis d’atenció social. Hem de tenir en compte el paper fonamental que tenim els i les 
professionals del treball social en l’atenció a la ciutadania, especialment als col·lectius més 
vulnerables.  
 
Per què els i les professionals del Treball Social hem de prestar una atenció especial 
a les mesures del coronavirus?  

 
El Treball Social és una professió que, en diverses ocasions, intervé amb persones 
i/o col·lectius que presenten una major vulnerabilitat front el desenvolupament 
dels símptomes provocats pel coronavirus COVID-19.  

 
Tenint en compte la magnitud que està prenent l’expansió de la pandèmia, com a 
professionals de l’àmbit socio-sanitari, cal que extremem les precaucions fent un exercici 
de responsabilitat i solidaritat individual i col·lectiva per a evitar, en la mesura del 
possible, la transmissió del virus.  
 
Per aquest motiu recomanem:  
 
En qualsevol circumstància: 
 

- Mantenir un espai de treball net i higiènic, netejant-lo freqüentment. 
- Mantenir una distància mínima d’un metre i mig amb les persones, en especial, 

amb aquelles que tussen o esternuden.  
- Rentar-se les mans amb aigua i sabó freqüentment, així com evitar el seu contacte 

amb els ulls, nas i boca. Es poden utilitzar solucions hidroalcohòliques en cas de no 
poder rentar-se amb aigua i sabó.  

- Conèixer els protocols d’actuació de cada institució, entitat i empresa front 
qualsevol símptoma compatible amb una infecció respiratòria (tos, febre, dificultat 
per a respirar) i notificar-ho directament a la persona responsable del servei.  

- Evitar les salutacions mitjançant contacte físic (donar-se la mà, abraçar-se, besar-
se, etc).  

- Seguir en tot moment les indicacions de les autoritats sanitàries.   
 
En el desenvolupament professional:  
 

- Col·laborar en la prevenció de la transmissió de la malaltia, oferint totes les 
recomanacions i precaucions necessàries per reduir els riscos sanitaris i socials. 

- Prioritzar aquells casos que presenten més possibilitats de tenir afectacions 
derivades d’haver contret el coronavirus o d’estar en situació de confinament. 

- Reforçar significativament l’atenció telefònica per tal de reduir al màxim 
l’assistència de persones als centres d’atenció. Es recomana fer el seguiment per 
telèfon, WhatsApp, SMS o videoconferència amb la pròpia persona usuària o amb 
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els familiars que estiguin al seu càrrec, adaptant la forma de comunicació més 
adient a cada família. 

- Evitar, en la mida del possible, les visites domiciliàries, les entrevistes i les 
reunions. En cas que es consideren necessàries, cal seguir totes les mesures de 
seguretat indicades per les autoritats sanitàries per evitar possibles contagis 
(disposar de pots de gel desinfectant, mantenir una distància de seguretat, rentar-
se correctament les mans, etc.). 

- Mantenir la coordinació amb els diferents serveis i professionals que intervenen 
en els casos, preferiblement a través de telèfon o de mitjans telemàtics.    

- És imprescindible que, si durant el desenvolupament d’una intervenció es percep 
risc de contagi perquè la persona presenta símptomes d’infecció respiratòria, es 
paralitze la intervenció, s’aplace i es derive a la persona a contactar amb les 
autoritats sanitàries corresponents.  

 
Totes aquestes recomanacions s’aniran adaptant en funció de l’evolució de la situació en 
els propers dies. 
 
Així mateix, per tal de facilitar-vos l’accés a tota la informació disponible, compartim els 
següents enllaços amb informació important de la situació actual:  
 

- Document de recomanacions del Consell General del Trabajo Social.   
- Mesures de prevenció en l’àmbit laboral de la Generalitat Valenciana front el 

coronavirus. 
- Recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).  
- Telèfon habilitat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a 

consultes sobre el coronavirus: 900.300.555 
- Telèfons habilitats per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a 

assistir als ajuntaments i a les entitats front a dubtes relatius al coronavirus, en la 
gestió de les seues competències.  

- Informació del Ministeri de Sanitat sobre la situació actual. 
- Documents tècnics per a professionals- Ministeri de Sanitat. 
- Mitjans d’informació oficial sobre Salut Pública en les diverses CC.AA. 

 
 
 
Gràcies a tots i a totes per la vostra col·laboració.  
 
 
 
Atentament, 
La Junta de Govern del COTS Castelló.  
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