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 46.20 Circular Informativa 
 

 

MESURES D’APLICACIÓ ALS CENTRES SANITARIS, RESIDENCIALS I CENTRES 

DE DIA UBICATS EN TERRITORIS QUE HAGIN SUPERAT LA FASE III DE 

DESESCALADA 

 

El BOE núm. 163, de 10 de juny, publica el Reial Decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de 

prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19,  que ha entrat 

en vigor avui mateix.  

 

Aquesta norma pretén prevenir possibles rebrots amb vistes a l’expiració de l’estat d’alarma, el proper 21 de juny 

i la superació pels diferents territoris de la fase III del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat. 

 

Es contemplen determinades mesures de prevenció en l’entorn del treball, l’organització de torns per evitar 

aglomeracions amb caràcter general per a tota mena de centres de treball, així com el manteniment  de mesures 

de prevenció bàsiques en els centres residencials de caràcter social.  

 

Partint del compliment de la normativa sobre prevenció de riscs laborals que sigui aplicable, els responsables 

dels centres de treball (art.7) han de: 

1. Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades d’acord amb els protocols establerts. 

2. Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó o gels hidroalcohòlics o desinfectants 

amb activitat viricida. 

3. Adaptar les condicions de treball, inclosa l’ordenació dels llocs de treball i l’organització de torns, així 

com l’ús dels espais comuns de manera que es garanteixi la distància de seguretat mínima d’1,5 

metres. Quan no sigui possible s’han de proporcionar equips de protecció adequats al nivell de risc. 

4. Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant persones treballadores com 

usuaris, durant aquelles franges horàries en les quals previsiblement n’hi haurà major afluència. 

5. Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball i potenciar 

l’ús del teletreball quan sigui possible. 

 

Les persones treballadores amb símptomes compatibles amb la COVID-19, que estiguin aïllades en el seu 

domicili per haver estat en contacte amb una persona infectada o que es trobin en període de quarantena, no 

poden anar a treballar. 

 

Si una persona treballadora comença a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, s’ha de posar en contacte 

amb els serveis de salut i amb el de prevenció de riscs laborals de l’empresa, s’ha de posar immediatament una 

mascareta i seguir les recomanacions fins que la seva situació mèdica sigui avaluada per un professional sanitari. 

 

En relació als centres sanitaris (art. 8) la norma només imposa les següents obligacions a les administracions 

sanitàries (ja sabem que aplicant el traductor al model sanitari català aquestes obligacions recauen en els centres 

del SISCAT): 
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1. Garantir que s’adopten les mesures organitzatives, de prevenció i higiene per assegurar el benestar 

dels seus treballadors i dels pacients. 

2. Garantir la disponibilitat dels materials de protecció necessaris, la neteja i desinfecció de les àrees 

utilitzades, l’eliminació de residus i el manteniment adequat dels equips i instal·lacions 

 

En relació als serveis socials (art. 10) el Reial Decret llei estableix obligacions per a les administracions 

competents: 

1. Assegurar el compliment en els centres residencials i centres de dia de les normes de desinfecció, 

prevenció i condicionament de les instal·lacions, que l’administració hagi establert. 

2. Garantir la coordinació amb els recursos sanitaris del sistema públic de salut, dels centres residencials 

amb persones grans, amb discapacitat i dels centres d’emergència, acollida i habitatges tutelats per a 

víctimes de violència de gènere. 

 

Per la seva banda els titulars dels centres residencials i centres de dia tenen les següents obligacions: 

 

1. Disposar de plans de contingència per COVID-19 

2. Adoptar mesures organitzatives, de prevenció i higiene en relació amb les persones treballadores, 

usuaris i visitants, adequades per prevenir el risc de contagi. 

3. Garantir la posada a disposició de materials de protecció adequats al risc. 

 

La resta de serveis socials han de realitzar-se assegurant que s’adopten les mesures d’higiene adequades per 

prevenir els riscos de contagi. 

 

Així mateix, el Reial Decret llei dedica el Capítol VI a establir mesures per garantir les capacitats del sistema 

sanitari, dividides en tres articles: 

 

a. Recursos humans (art. 28): s’ha de garantir la disponibilitat suficient de professionals sanitaris amb capacitat 

de reorganització dels mateixos, d’acord amb les prioritats de cada moment. S’ha de garantir també un 

nombre suficient de professionals involucrats en la prevenció i control de la malaltia, diagnòstic precoç, 

atenció dels casos i la vigilància epidemiològica. 

 

b. Plans de contingència davant la COVID-19  (art. 29): Els centres d’atenció primària i hospitalaris, públics o 

privats, han de tenir plans interns per fer front a les situacions d’emergència relacionades amb la COVID-

19. A l’article 29 s’especifica el seu contingut i s’assenyala que han d’incloure també les actuacions per a 

la tornada a la nova normalitat. 

 

c. Obligacions d’informació (art. 30): És obligació de les comunitats autònomes remetre al Ministeri de Sanitat 

la informació sobre la situació de la capacitat assistencial i de necessitats de recursos humans i materials. 

 

 

 

 

Barcelona, 11 de juny de 2020 

 


