
Informació per a treballadors socials dels Ajuntaments i entitats 
del 3r sector que deriven pacients al Centre Universitari de la 
Visió  
 

ACCIONS A LA FOOT-CUV PER A DONAR COMPLIMENT AL PROTOCOL PUBLICAT PEL 
RECTOR DE LA UPC EN RELACIÓ A LES RECOMANACIONS DE CONTECIÓ DEL COVID-19. 

https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/pdfs/protocol-coronavirus-upc.pdf 

Per tal de prevenir la difusió del del Covid-19 la Universitat Politècnica de Catalunya ha decidit 
aturar tota practica docent amb pacients fins a nou avís.  

Donat que els pacients que ens deriveu a través dels serveis socials son atesos per estudiants , 
ens veiem obligats a cancel·lar les visites que teníem programades a partir del 11 de març.  Des 
del CUV ens estem ocupant de trucar els pacients anul·lant les visites però malauradament de 
moment no els podem proposar una nova data de visita.  El mecanisme que utilitzarem per 
reprogramar les visites cancel·lades serà a través de l'aplicatiu CUVSOCIAL. El Treballador 
Social responsable de cada pacient rebrà una nova proposta de visita pels seus pacients als quals 
se'ls hagi anul·lat la visita. D'acord amb el procediment habitual ens haureu de confirmar o 
anul·lar la visita un cop valideu la nova data amb els usuaris. Els Treballadors Socials que encara 
no gestionin les visites a través del CUVSOCIAL rebran un mail avisant del canvi d'hora i 
reprogramarem directament amb els pacients la visita. 

 Cal dir que en el futur serà imprescindible utilitzar l'aplicatiu per gestionar les visites dels 
usuaris. Us indiquem aquí https://cuv.upc.edu/ca/serveis/accio-social/cuv-social-eina-de-gestio  
les instruccions per entrar al CUV social i gestionar-ho tot a traves d'aquesta eina 

La nova disponibilitat d'agenda per reprogramacions i noves visites dependrà de les 
instruccions que les autoritats sanitàries ens adrecin per a la contenció de la propagació del 
Covid-19. 
Respecte les ulleres pendents d'entregar estem programant unes dates excepcionals i 
immediates per tal que els usuaris disposin de les ulleres tan aviat com sigui possible. Per 
aquelles ulleres que encara no estan disponibles per entregar estem trucant per anul·lar les 
dates previstes i rebran de nou una nova trucada amb la nova data. Aquesta gestió d'entrega 
d'ulleres queda totalment a les nostres mans i ho gestionem directament amb els pacients.  

Es un moment excepcional i estem prenent mesures excepcionals. Us anirem informant a traves 
del CUV Social i també a traves de la pagina web del CUV.   

Us demanem disculpes per les molèsties que això us causa a vosaltres i, sobretot als usuaris.  

Esperem que ben aviat es pugui reprendre l'activitat normal 

 

 

 

 

https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/pdfs/protocol-coronavirus-upc.pdf
https://cuv.upc.edu/ca/serveis/accio-social/cuv-social-eina-de-gestio


INFORMACIÓ CUV SOCIAL: https://cuv.upc.edu/ca/serveis/accio-
social/cuv-social-eina-de-gestio 
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