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Treballadores de la residència de
Sant Llorenç de Morunys es
confinen amb els avis per reduir
riscos
La residència compta amb unes 50 places

Residència d'avis La Vall de Sant Llorenç de Morunys

En un comunicat emès ahir al vespre, la direcció de la residència d'avis La Vall, de Sant Llorenç de
Morunys, amb unes cinquanta places, ha informat que a partir d'aquesta nit de dimecres, 25 de
març, un grup de treballadores de la residència, es confinaran al seu interior durant uns dies, amb
l'objectiu d'evitar el màxim de riscos possibles. En conseqüència, el recinte ha quedat totalment
tancat. Afegeix la nota un agraïment a tot el personal de la residència la seva professionalitat.
Amb les treballadores que es confinaran, es garantirà la mateixa atenció als avis, ja que s'han
previst fer diferents torns i respectar les hores de descans de les treballadores.
El comunicat recorda que a Sant Llorenç de Morunys i tot el que és la Vall de Lord i ha un
percentatge de gent gran molt elevat i per tant molta població de risc, pel que es demana a tota la
població que compleixi el màxim totes les normes de confinament, i que només se surti de casa per
anar a comprar, per aconseguir que el virus no afecti a "la nostra gent".
També recorda que cada dia a les 20h "podem sortir als balcons a donar suport al personal
sanitari, i en especial al personal de la nostra residència. Segur que les treballadores que estaran
confinades els reconfortarà saber que tenen el suport de tota la Vall".
Davant d'aquesta decisió, dos ajuntaments de la Vall, Sant Llorenç de Morunys i Guixers, han agraït
aquest gest a través del twitter:

Decisions difícils.
Decisions encertades.
Decisions que fan d'una humanitat indescriptible les treballadores de #fundaciólavall
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(https://twitter.com/hashtag/fundaci%C3%B3lavall?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
Sou fantàstiques
????#ellesesconfinen
(https://twitter.com/hashtag/ellesesconfinen?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#alcostatdelsmesnecessitats
(https://twitter.com/hashtag/alcostatdelsmesnecessitats?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
@AjuntamentPiteu (https://twitter.com/AjuntamentPiteu?ref_src=twsrc%5Etfw) @AGuixers
(https://twitter.com/AGuixers?ref_src=twsrc%5Etfw) @CCSolsones
(https://twitter.com/CCSolsones?ref_src=twsrc%5Etfw) @aferssocialscat
(https://twitter.com/aferssocialscat?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/ChTQaxGYKv
(https://t.co/ChTQaxGYKv)
? Jordi Selga i Feixas (@SelgaJordi) March 25, 2020
(https://twitter.com/SelgaJordi/status/1242930504577560576?ref_src=twsrc%5Etfw)

Tot el suport a la Residència. Mil gràcies per tot pic.twitter.com/RKFjwpvIFj
(https://t.co/RKFjwpvIFj)
? Ajuntament de Piteus (@AjuntamentPiteu) March 25, 2020
(https://twitter.com/AjuntamentPiteu/status/1242879627464409089?ref_src=twsrc%5Etfw)
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