
La seguretat
és un valor

clau

Pack Seguretat llar d’avis

Espais per viure, treballar i gaudir



Pack Seguretat Llar d’avis
La seguretat és un dels punts clau que les Llars d’avis 
han de poder garantir.

www.grupefebe.com

Per contractar
el Pack truca al

93 474 40 66

Instal·lacions elèctriques segures
• Avisadors en els punts clau per optimitzar els avisos en situacions d’emergència.
• Instal·lacions elèctriques dels dormitoris i les zones comuns per: 
 - Evitar el sobreescalfament de les preses de corrent
 - Evitar la sobresaturació de les línies elèctriques
 - Garantir la bona neteja dels espais
 - Garantir el compliment de la normativa en prevenció de riscos laborals.
• Enllumenat de les estances regulant la intensitat dels punts de llum per descansar la 
   vista i garantir un major confort visual.

Baranes de protecció
• Baranes de protecció que s’adapten als requeriments de la normativa actual d’escales    
   i canvis de nivell.
• Passamans continus als passadissos i zones comunes per facilitar els desplaçaments.
• Utilitzem material que pràcticament no necessita manteniment.

Paviments antilliscants per zones humides
• Paviments de seguretat continus, vinílics i antilliscants per evitar accidents no desitjats com  
   ensopegades i caigudes als banys i vestidors.
• Revestiment de parets amb material continu i vinílic per a facilitar la neteja i millorar la imatge del cetre.
• Sistemes de subjecció i seguretat a les zones de dutxa i wc adaptat.

A Efebé volem donar resposta i prevenir les situacions de risc més habituals. 
Per això presentem el Pack Seguretat Llars d’avis que contempla les mesures necessàries que resolen 
la seguretat en l’ús i la salut dels espais d’un centre. 



Mobiliari ergonòmic
• Mobiliari pensat i dissenyat per garantir el confort, seguretat i benestar dels avis.
• Incorporació de carros elèctrics articulats per l’estructura del llit que faciliten la mobilitat dels 
   cuidadors.
• Matalàs i coixins viscoelàstics o d’aire que descarreguen la pressió, milloren la circulació 
   i eviten llagues. 
• Cortines fonoabsorbents tipus Vescom que eviten molèsties acústiques.

Control i prevenció de la legionel·losi
• Programa d’actuacions preventives on definim els punts i el calendari de  control
• Obtenció de mostres a tots i cadascun dels punts designats.
• Analítiques de seguiment segons la periodicitat establerta, amb el laboratori CatBio.

Disposem d’un conveni de col·laboració que permet gaudir als nostres clients 
d’un descompte en l’assegurança del centre

*Promoció vàlida per els clients d’Efebé que tinguin contractat el Pack Seguretat Llars 
d’avis o bé el Programa Llars d’avis
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