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COVID-19

Benvolguts companys:

Estem en un moment excepcional i esteu fent un treball ímprobe per mantenir informats els
familiars i dotar d'informació als familiars i la societat en aquests moments tan complexos.
NOMÉS VULL DONAR-VOS QUATRE CONSELLS PER A LA PUBLICACIÓ de continguts per arribar
millor i més ràpid a tots. Sempre perquè en la mesura del possible pugueu desenvolupar-los:

1.- VÍDEOS I IMATGES EN HORITZONTAL perquè es puguin veure en qualsevol
format i poder formar després informacions que siguin fàcils de reproduir en
tots els formats.

2.- EXPLICA AL TEXT mica més de la imatge que el que sigui a la mateixa. Per
exemple: en un aniversari comentar algun detall de la celebració que faci als
familiars sentir-se encara més a prop del seu ésser estimat.

3.- UTILITZA Hashtags que identiﬁquin el contingut. Nosaltres fem servir
sempre #nousfallarem #totaniràben #lonadaserveis (afegiu-hi els de la vostra
ubicació, el vostre centre ...)

4.- RECORDEU que no hi hagi més de 7 persones en la mateixa imatge

"Reconeix i valora cada dia quines coses has fet bé tant a la feina com fora d'ell.
I, agradécete EL SERVEI que estàs prestant com nosaltres ho estem fent”.

Moltes gràcies i enhorabona pel vostre treball.

La prestació dels serveis a L’Onada estan garantits així com la seguretat de tots els nostres
professionals, respectant les normes i els procediments de prevenció elaborats pel departament
de riscos laborals de l’organització.
Pel que fa als Departaments Centrals de l’entitat, tal i com recull l’article 8 s’han pres les
mesures necessàries per facilitar el teletreball i seguir donant el servei de suport a totes les
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residències que resten operatives les 24 hores del dia. No obstant, això és només el 3,5% de la
nostra plantilla. La resta, grans professionals que estan treballant per atendre les persones més
vulnerables del nostre país davant aquesta nova malaltia, amb una gran voluntat de servei i un
sentit vocacional d'ajudar els altres molt arrelat.

GRÀCIES. en tot moment, al web www.lonada.com es dóna les gràcies als professionals. “A
ningú se li escapa que la professionalitat del personal sanitari va unida, al mateix temps, a una
gran valentia perquè són les persones més exposades a un possible contagi. La gent això ho sap
i ho reconeix merescudament. No obstant això, no són els únics herois. No podem oblidar
l'enorme tasca d'altres col·lectius que també estan treballant per atendre els més vulnerables
davant aquesta nova malaltia. Parlo de les treballadores i els treballadors de l'àmbit de serveis
socials que aquestes setmanes estan cuidant a les persones dependents: gent gran, infància,
discapacitat, salut mental...
No és just que no se'ls aplaudeixi. S'ho mereixen tant com els altres perquè fan un gran esforç i
s'exposen també a un possible contagi. En aquests moments necessiten sentir l'escalf de la
ciutadania, un reconeixement que els impulsi a seguir donant el millor d'ells mateixos davant
una situació tan greu com la que ens trobem”, explica Cinta Pascual, CEO de L’Onada Serveis.
“Gràcies a tot el nostre equip i als familiars per protegir a totes aquelles persones mès
vulnerables. Amb l'esforç de tots i totes aconseguirem GUANYAR aquesta lluita”, explica Cinta
Pascual, CEO de L’Onada Serveis.

