
MESURES PREVENTIVES
PEL CONTAGI

COVID-19
Equips de protecció individual per atenció al pacient(EPI's)

Mampara de metacrilat com a mesura de
prevenció del contagi i minimització del
contacte,amb una obertura inferior per
facilitat el pagament. 
 Ús de mascareta quirúrgica si s'ha de
tenir contacte amb el pacient o el
professional.

MAMPARA METACRILAT,MASCARETES,
PANTALLA PROTECTORA

Ús de la solució hidroalcohòlica o neteja
de mans amb aigua i sabó desprès de tocar
al pacient, de treure els EPI's i de tocar
superficies comunes.

NETEJA DE MANS

Horari d'atenció preferent a major de 

Presa de temperatura als pacient amb el 

Proporcionar al pacient el consentiment informat
sobre no presentar sintomatologia covid-19
Gestió de l'agenda de visites on-line i telefònica.
Control d'aforament ( 2m de distància entre pacients)

     65 anys de 9 a 12h.

      termòmetre digital d'infrarojos (IR).

ATENCIÓ AL PACIENT:

guants de làtex si s'ha de tenir contacte
amb el pacient o amb element comuns.
calçat exclusiu del centre.
Bata de cotó d'Integral que es
desinfectarà diariament amb ozó .

Utilitzarem:

 
 

GUANTS I CALÇAT

www.integralcentremedic.com

INTEGRAL, MEDICINA INTEGRATIVA I ESCOLA DE SALUT

O3
Desinfectem i netejem periòdicament les zones
comunes amb sabó neutre i amb l’hipoclorit de sodi a
0,1% o etanol. També fem servir l'ozó ja que
desinfecta,desodoritza i esterilitza. Actua de manera
potent i directa sobre l'estructura química dels
microorganismes, desactivant-los i impedint la seva
reproducció sense deixar residus químics.

DESINFECCIÓ AMB OZÓ



MESURES PREVENTIVES
PEL CONTAGI

COVID-19
Equips de protecció individual per al pacient (EPI)

Entre consultes desinfectem i netejem les sales
amb sabó neutre i amb l’hipoclorit de sodi a 0,1%
o etanol. També fem servir l'ozó ja que
desinfecta,desodoritza i esterilitza. Actua de
manera potent i directa sobre l'estructura
química dels microorganismes, desactivant-los i
impedint la seva reproducció sense deixar
residus químics.

DESINFECCIÓ AMB OZÓ

Els pacients han de venir amb la seva
mascareta de casa. En cas de no
tenir-ne els facilitare'm una al centre.
S'ha de portar durant tota la sessió. 

MASCARETES

En arribar al centre s'han de netejar les
mans amb la solució hidroalcohòlica
que tenim a l'entrada i en diversos
punts estratègics del centre. 

NETEJA DE MANS

A secretaria i a algunes consultes
disposem de mampares de
metracrilat per poder parlar amb
protecció, minimitzant el risc de
contagi del covid19. 

MAMPARES DE METACRILAT

Es donaran uns peucs protectors a
tots el pacient per eviar el contacte
directe amb el calçat de carrer.

PEUCS

www.integralcentremedic.com
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O3

No s'atendran pacients amb més de 37,5ºC. Al centre tenim un
termòmetre infrarojos digital sense contacte, higiènic, ràpid i precís.

FEBRE
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COVID-19
Equips de protecció individual per al professional (EPI's)

Ús de mascareta quirúrgica durant tot
el tracte i tractament. La mascareta FFP2
no és necessària atès que el pacient ens
haurà indicat ( i signat) que no presenta
sintomatologia associada a la covid19.
També disposem de pantalles
protectores segons el tipus de servei.

MASCARETES O PANTALLA PROTECTORA

Ús de la solució hidroalcohòlica abans i
desprès de l'ùs de guants. Netejarem les
mans desprès de tocar al pacient, de
treure els EPI's i de tocar superficies
comunes.

NETEJA DE MANS

A secretaria i a algunes consultes
disposem de mampares de
metracrilat per poder parlar amb
protecció, minimitzant el risc de
contagi de la covid19. 

MAMPARES DE METACRILAT

guants de làtex o nitril que es
desinfectaran  i es substituiran en cada
tractament si s'ha tingut contacte amb el
pacient.
calçat exclusiu del centre.
bata quirúrgica que desinfectarem amb
ozó.

Utilitzarem:

Disposem d'ulleres de protecció, el seu ús és
recomenable, però no obligatori.
 

GUANTS , BATES, ULLERES I CALÇAT

www.integralcentremedic.com
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O3
Entre consultes desinfectem i netejem les sales amb
sabó neutre i amb l’hipoclorit de sodi a 0,1% o etanol.
També fem servir l'ozó ja que desinfecta,desodoritza
i esterilitza. Actua de manera potent i directa sobre
l'estructura química dels microorganismes,
desactivant-los i impedint la seva reproducció sense
deixar residus químics.

DESINFECCIÓ AMB OZÓ
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Mampara de metacrilat

Cano d'ozó

Termometre digital
IR


