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Recomanacions per cuidar la nostra salut mental durant el confinament pel 
coronavirus 

 
Diferents professionals i entitats estan posant a disposició de la ciutadania recomanacions a seguir 
en aquests moments de crisi pel coronavirus.  
 

Enllaços d’interès a diferent documentació de referència en aquest sentit: 
 
➢ Col·legi oficial de psicologia de Catalunya: recomanacions de gestió psicològica durant 

quarentenes per malalties infeccioses.  

➢ Colegio oficial de psicologia de Madrid: orientaciones para la gestión psicológica de la 

cuarentena por el coranavirus.  

➢ Guia psicològica coronavirus: què sent i com puc gestionar-ho? de l'Equip Psycast 

➢ Cuidant la nostra salut mental en temps de crisi del Departament de Salut Mental del Consorci 

Hospital General Universitari València 

➢ FRENANT AL CORONAVIRUS: Idees i suggeriments des de la Psicologia #soislosprotagonistas. 

Conjunt de textos, vídeos i àudios elaborats des de la Clínica de Psicologia de la Fundació Lluís 

Alcanyís de la Universitat de València 

➢ Guies i orientacions (general d'adults, en quarantena, per a la calma i per a pares-mares) del 

Servei de Psicologia Aplicada de la UNED 

➢ Àudios del Canal UNED per a l'afrontament psico-saludable davant l'alerta sanitària del 

coronavirus 

Telèfon d’assessorament psicològic: 
 
A més a més, el col·legi oficial de Psicologia de Catalunya ha posat a l’abast 
de la ciutadania un telèfon d’assessorament psicològic. L’horari d’atenció 
telefònica és de 9 a 20 hores diàriament, inclosos els caps de setmana. 
  

La salut laboral és una part MOLT important de l’acció sindical  
que desenvolupa la IAC CATAC 

 

Per qualsevol dubte o consulta ens trobareu a: salutlaboral@catac.cat 
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En temps de Coronavirus... CUIDEM-NOS!!! 

https://www.copc.cat/adjuntos/adjunto_15213/v/Guia%20de%20gesti%C3%B3%20psicol%C3%B2gica%20davant%20quarantenes%20per%20malalties%20infeccioses.pdf?tm=1584127708
https://www.copc.cat/adjuntos/adjunto_15213/v/Guia%20de%20gesti%C3%B3%20psicol%C3%B2gica%20davant%20quarantenes%20per%20malalties%20infeccioses.pdf?tm=1584127708
https://www.copmadrid.org/web/img_db/publicaciones/orientaciones-para-la-gestion-psicologica-de-la-cuarentena-por-el-coronavirus-5e6e10ef5951e.pdf
https://www.copmadrid.org/web/img_db/publicaciones/orientaciones-para-la-gestion-psicologica-de-la-cuarentena-por-el-coronavirus-5e6e10ef5951e.pdf
https://www.psycast.es/guiacovid/2020/3/14/gua-coronavirus
https://www.uv.es/webpsico/carteles/Cuidando_nuestra_salud_mental_en_tiempos_de_crisis_Hospital%20General.pdf
https://www.uv.es/webpsico/carteles/Cuidando_nuestra_salud_mental_en_tiempos_de_crisis_Hospital%20General.pdf
https://www.fundaciolluisalcanyis.org/clinicas/2020/03/19/frenando-al-coronavirus-ideas-y-sugerencias-desde-la-psicologia-soislosprotagonistas/
https://www.fundaciolluisalcanyis.org/clinicas/2020/03/19/frenando-al-coronavirus-ideas-y-sugerencias-desde-la-psicologia-soislosprotagonistas/
https://www.fundaciolluisalcanyis.org/clinicas/2020/03/19/frenando-al-coronavirus-ideas-y-sugerencias-desde-la-psicologia-soislosprotagonistas/
http://blogs.uned.es/spa/guia-y-orientaciones-covid19/
http://blogs.uned.es/spa/guia-y-orientaciones-covid19/
https://canal.uned.es/series/5e6f3c595578f2042f0956c7
https://canal.uned.es/series/5e6f3c595578f2042f0956c7
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