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En aquestes dates el conjunt de la població ha de quedar-se a casa per tal d’intentar aturar 
l’expansió del COVID-19. Des de FORUM, com a propietari i gestor de diferents comunitats, 
edificis i habitatges, us informem d’un conjunt de mesures preventives a adoptar en els edificis 
pel seu correcte funcionament: 
 
• Sempre que sigui possible, els nostres tècnics utilitzaran el teletreball. L’atenció a les 
incidències només podrà ser telefònica al 93.872.56.01, per whatsapp al 663908754 o bé per 
correu electrònic a forum@forumsa.cat. 
 
• Utilitza els serveis de FORUM només quan sigui estrictament necessari. 
 
• En el teu edifici, s’ha de mantenir la distància de seguretat (mínim 1,5 metres). 
 
• Recorda a rentar-te sovint les mans amb aigua i sabó o solucions alcohòliques, sobretot, 
abans de sortir i en arribar a l’habitatge. 
 
• Si es tenen símptomes respiratoris, s’haurà de cobrir la boca i el nas en tossir o esternudar 
amb un mocador de paper d’un sol ús i tirar-ho al contenidor del rebuig; seguidament netejar-
se les mans. 
 
• Utilitza l’ascensor l’imprescindible, l’escala t’ajudarà a estar en forma. Si s’utilitza l’ascensor, 
no més d’un usuari per proximitat. I polsar el botó de destí amb el dit protegit. 
 
• Està prohibit l’ús de les zones comuns, així com els recintes o espais tancats destinats a 
reunions a les comunitats. 
 
• Tot el personal al servei de l’edifici: empleats, equip de neteja, vigilants, personal de 
manteniment, ha d’observar les mesures de protecció necessàries (rentat de mans freqüent, 
ús de guants, mascaretes...) especialment a les zones més sensibles (poms de portes, botons 
dels ascensors, porters automàtics, passamans, etc.) 
 
• Si es demana menjar a domicili, en manipular bitllets i monedes, rentar-se les mans abans i 
després del pagament de manera immediata. 
 
• Si es toca o s’acaricia una mascota d’un veí, rentar-se immediatament les mans. 
 
• El millor antisèptic és l’aigua amb sabó, recomanable en àrees domèstiques. 
 
• Davant del dubte, totes aquelles persones que presentin símptomes compatibles amb la 
infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 han de trucar al 061 i seguir les indicacions de l’autoritat 
sanitària. 
 
 

Depèn de tu, depèn de tots i totes 
 


