
Casos urgents que requereixin d’atenció presencial per raó de patologia o de trastorn greu.

Nous casos que han d’iniciar diagnòstic, tractament i visites d’acollida.

Atenció de casos per al tancament de processos (baixa).

Casos en seguiment, valoració i control indicats pels professionals referents de neuropediatria

(Dra. Noelia Rivera).

Casos que requereixen atenció presencial per causa de vulnerabilitat social, bretxa digital i per

causa de malaltia o trastorns greus.

Casos en què cal la valoració dels infants que iniciaran P3 el curs 2020-2021 en coordinació amb

l’EAP.

Benvolgudes famílies,
 
Us informem que, a partir de dimecres dia 17 de juny de 2020, el CDIAP-FUNDACIÓ MAP-TÀNDEM-

RIPOLLÈS reprèn l’activitat presencial. 

 

Ja ens trobem en la FASE 3 i, seguint les directrius del Departament de Treball Afers Socials i Famílies

(DTASF), se’ns permet realitzar una atenció presencial al CDIAP de com a màxim el 50% d’hores.

 

En els propers dies, el professional de referència del CDIAP, es posarà en contacte amb vosaltres per

reprendre l’atenció presencial, si s’escau. Atendrem inicialment i de forma prioritària en el centre:

 

L’atenció grupal es posposa per a després de la fase 3 de desconfinament, d’acord amb l’entrada de la

nova realitat. Tanmateix i si s’escau, es podrà oferir suport individual als usuaris atesos en casos de més

necessitat detectada. 

 

Les persones ateses i els professionals no hauran de presentar simptomatologia i no hauran d’haver

estat en contacte estret en cap cas sospitós, probable o confirmat de COVID-19 en els darrers 14 dies.

En tal cas, s’abstindran d’anar al centre, o si escau, al domicili.

 

L’equip del CDIAP prendrà la temperatura corporal dels assistents (infants i pares/adults acompanyants)

a l’entrada del centre. També farà signar un Document d’exoneració de responsabilitats per prestació

de serveis professionals als pares/tutors.

 

Equip CDIAP-FUNDACIÓ MAP-TÀNDEM-RIPOLLÈS

REOBERTURA CDIAP CENTRE TÀNDEM

Contacta amb nosaltres al 972 700 384 o al mail
centretandem@fundaciomap.com 

És un servei de:


