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La Fundació PIMEC regalarà termòmetres digitals 

clínics de detecció ràpida de la temperatura als 

associats de l’entitat 

Aquesta iniciativa s’emmarca en la campanya solidària d’ajuda a les pimes i els 

autònoms catalans davant els efectes de la covid-19  

Els termòmetres digitals infrarojos poden ajudar les empreses a detectar la temperatura 

dels treballadors en qüestió de segons i a aïllar així possibles casos de covid-19 per 

evitar que transmetin el virus a altres companys de feina i per la seva pròpia informació 

Els països més avançats en el tractament de la pandèmia ja estan fent servir aquest 

tipus de termòmetre com un dels elements essencials per fer front al virus 

Barcelona, 23 d’abril de 2020. La Fundació PIMEC posa a disposició de les 

microempreses associades a l’entitat de manera totalment gratuïta termòmetres 

digitals clínics sense contacte de detecció ràpida de la temperatura per poder 

identificar possibles casos de covid-19. Aquesta iniciativa s’emmarca en la campanya 

solidària que han posat en marxa PIMEC i la Fundació PIMEC amb l’objectiu d’abastir 

d’equips de protecció individual i d’elements de seguretat les empreses de menys 

dimensió, que són les que més problemes tenen per poder accedir a aquest material. 

En el marc d’aquestes accions, la patronal va ser el primer i únic agent econòmic a oferir 

moratòria en les quotes als seus associats, aquest dimarts anunciava la donació de 

mascaretes als autònoms i els comerços socis i avui inicia la nova fase de la campanya 

amb els termòmetres. 

PIMEC és conscient que la pandèmia del coronavirus està provocant una crisi sanitària 

i econòmica molt greu, i per això considera imprescindible que la tornada a l’activitat, 

que es va establint a poc a poc, sigui segura per als treballadors i per a les empreses. 

En aquest sentit, els termòmetres digitals infrarojos poden ajudar les empreses a 

detectar la temperatura dels treballadors en qüestió de segons i a aïllar així possibles 

casos de covid-19 per evitar que transmetin el virus a altres companys de feina i per la 

seva pròpia coneixença. Els països més avançats en el tractament de la pandèmia 

ja estan fent servir aquest tipus de termòmetre com un dels elements essencials 

per fer front al virus.  

PIMEC farà arribar els termòmetres arreu de Catalunya, a través de les seves seus i 

delegacions territorials, a partir de la setmana vinent. Les empreses els podran demanar 

a través de la pàgina web de la campanya i els podran recollir de manera totalment 

gratuïta.  
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