COMUNICAT D'ACTUALITZACIÓ DE LA FASE D'EMERGÈNCIA-1 DEL PLA
D'ACTUACIÓ DEL PLA PROCICAT PER EMERGÈNCIES ASSOCIADES A MALALTIES
TRANSMISSIBLES EMERGENTS AMB POTENCIAL ALT RISC
En el marc del Comitè Tècnic del Pla d'actuació del PROCICAT per malalties
transmissibles emergents activat en emergència pel Covid-19, s'han tractat i acordat els
aspectes següents:
La situació a Catalunya és de transmissió comunitària de la malaltia. Actualment hi ha 2.700
casos confirmats (entre ells 230 professionals sanitaris), 92 malalts en estat greu i 55
víctimes mortals.
Es manté el confinament als 4 municipis de la Conca d'Òdena: Igualada, Vilanova del Camí,
Santa Margarida de Montbui i Òdena.
A Tarragona amb el suport de Creu Roja s'ha habilitat un centre per acollir persones sense
sostre al Pavelló del Serrallo. A Barcelona, Terrassa i Sabadell també s'està treballant per
habilitar espais d'aquest tipus.
En aquest moment no es pot donar resposta a les peticions de material sanitari del municipis
(mascaretes i altres). La prioritat d'aquests recursos és per als professionals sanitaris. En
aquest sentit us demanem que qualsevol oferiment o possibilitat de compra d'aquest tipus de
material l'adreceu als centres que depenen del Departament de Salut del vostre territori o bé
els adreceu al CECAT.
Així mateix des del CECAT es recolliran les peticions de material sanitari provinent dels
municipis i altres organismes del Pla PROCICAT per canalitzar-les al Departament de Salut.
Malgrat insistim que en aquest moment no hi ha possibilitat d'atendre aquestes peticions.
El Departament de Treball, Afers Socials i Família ha habilitat telèfons específics de suport
als centres i serveis del seu àmbit.
El Voluntariat de Protecció Civil pot realitzar tasques en el seu municipi, evitant sempre
aquelles que puguin suposar un contacte amb persones amb simptomatologia o que siguin
possibles contactes de COVID-19.
Respecte a la mobilitat i obertura d'activitats, des del CECAT i conjuntament amb el Cos de
Mossos d'Esquadra es resolen diàriament els dubtes dels ciutadans i es publiquen en el
document "Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel covid-19 a Catalunya" que us fem
arribar a cada actualització.
Us adjuntem a continuació els enllaços als principals webs del Departament de Salut i
d'Interior així com altres enllaços amb informació i recomanacions d'interès.

Cat Salut
https://catsalut.gencat.cat/ca/inici/

cecat@gencat.cat

www.gencat.cat/emergencies

1 de 2

@emergenciescat

Protecció Civil

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malaltiesRecomanacions per a l'organització de grups de persones voluntàries

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/Recomanacio-4-veinatge.pd
Procediment per al maneig de cadàvers

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Mane
Guia amb recomanacions de gestió psicològica durant quarantenes per malalties
infeccioses.

https://www.copc.cat/adjuntos/adjunto_15213/v/Guia%20de%20gesti%C3%B3%20psicol%C3%B2gica%20
Recomanacions per a les empreses en casos d'infecció

https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/04_-_riscos_i_condicions
Barcelona, dijous 19 març 2020
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