Baròmetre d'opinió
Els Associats Col·laboradors i la Innovació Transformacional
Empresa: COSTAISA BDNPLUS

Persona de referència: Jordi Campo

Àmbit sectorial: Serveis TIC en Salut
Tipus d’innovació segons aportació de valor: prevenció covid19
Experiència COVID-19:
La formació en el protocols per evitar el contagi per COVID-19 en tornar a la feina de milions
de treballadors després del confinament, ha esdevingut un repte important que hem ajudat
a minimitzar a través de Bdnplus, una empresa especialitzada en seguretat i salut laboral
que pertany a Costaisa Group, i que ofereix programes de formació i continguts online per
millorar la salut i seguretat del treballadors. S’ha portat a terme a l’Hospital Plató, Asepeyo
entre d’altres
Hem desenvolupat un nou curs online de prevenció del contagi por COVID-19 en el lloc de
treball que ha tingut una gran acollida entre empreses de la salut i també d’altres sectors.



Experiència d’innovació: descripció + on s’ha aplicat + anàlisi preliminar de resultats + valor
de replicabilitat i permanència de futur
Acció de compromís social
L 'objectiu principal del curs online de prevenció de contagis per covid-19, és que les
persones que s'han incorporat als seus llocs de treball, coneguin de què es tracta aquest
virus, com es propaga i les principals mesures de seguretat i salut a tenir en compte en
els desplaçaments i en els llocs de treball per evitar riscos de contagi.
A l'acabar el curs, els treballadors son capaços de:
 Conèixer de què es tracta aquest virus i situació actual de la pandèmia.
 Identificar les situacions diàries en les que pots trobar-te quan desenvolupes la
teva activitat laboral i la importància de tenir en compte mesures de seguretat i
salut per a evitar riscos de contagi.
 Aplicar les mesures d'higiene i de distància social necessàries per reduir
situacions de risc per exposició a l'COVID-19 en el lloc de treball
L’índex de continguts del curs es el següent:
 Què has de saber de el nou coronavirus i com es transmet
 Mesures de prevenció davant el contagi en la incorporació a la feina
 Abans d'anar a la feina al sortir de casa
 Desplaçaments al centre de treball
 Bones pràctiques en el centre de treball:
o Sortida de la feina
o A l'arribar a casa
o Gestió de residus
 Claus per al maneig emocional de la por al contagi
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Limitacions pera la innovació transformacional:
Fa uns mesos no es coneixia el coronavirus SARS CoV -2 (COVID-19) i, per tant, tampoc les
seves vies de contagi. A mida que s’ha anant aprenent com era la seva transmissió s´han
hagut d’adoptar mesures per minimitzar els riscos de contagi, i entre elles era molt
necessària una formació sobre les mesures a tenir en compte en l’entorn laboral.

Oportunitats per a la innovació transformacional:
Es va detectar que la creació d’un curs online sobre la prevenció de contagis en el entorn
laboral per COVID-19 podia ajudar a evitar la propagació de la pandèmia i es podia distribuir
ràpidament a un gran nombre de persones.

Propostes d’acció sistèmica:
Es tracta d’una formació necessària perquè de ben segur canviaran les nostres rutines
diàries d’higiene i prevenció, i de relació amb altres persones. Han de transformar-se els
espais de treball i de relació, i la formació i la divulgació són els únics canals efectius per
facilitar el canvi de comportaments i la transició a una societat més conscienciada,
prudent, protegida i, finalment, segura.

Barcelona, octubre 2020
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