
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE SALUT

RESOLUCIÓ SLT/1200/2020, de 2 de juny, per la qual es deixa sense efectes la limitació en el règim
d'ingressos i de visites en l'àmbit dels centres residencials establerta per la Resolució SLT/720/2020, de 13
de març, per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel
SARS-CoV-2.

En el context d'evolució de la pandèmia per la COVID-19, en el marc del Pla d'actuació del PROCITAT per a
emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, activitat en fase
d'Emergència 1, mitjançant la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten noves mesures
addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, es van adoptar diverses mesures
adreçades a mitigar la taxa de transmissibilitat de la infecció, llavors en fase ascendent, i a reduir al màxim la
mobilitat i les concentracions de la ciutadania en la seva vida quotidiana. Entre aquestes mesures preventives,
la lletra b) de l'apartat 1, en l'àmbit dels centres residencials d'atenció a la gent gran, de les persones amb
discapacitat i de salut mental, establí la limitació consistent en la suspensió de nous ingressos i també de
visites; pel que fa a les visites es van permetre només en casos d'urgència o necessitat justificada i es va
preveure que en tot cas s'havia de preservar el dret a l'acompanyament mínim i de cura al final de la vida.

Tanmateix, en l'escenari actual de retorn progressiu a la normalitat, a partir del Pla per a la transició cap a una
nova normalitat, que s'articula en quatre fases, de la 0 a la 3, i que ha de permetre a les autoritats
competents les adaptacions necessàries en funció de l'evolució de les dades epidemiològiques, atenent també
al factor territorial, i de l'impacte de les mesures que es vagin adoptant, i d'acord amb el Pla de transició del
confinament, desconfinament gradual i nova normalitat, ratificat pel Govern en data 25 d'abril de 2020, que
preveu el desenvolupament de plans d'acció sectorials i territorials amb l'assessorament d'experts de Salut, del
PROCICAT i del grup d'avaluació del risc del PROCICAT, escau revisar les mesures organitzatives de restricció
d'activitat adoptades en un altre estadi epidemiològic.

En aquest sentit, el 30 de maig de 2020, el Comitè Directiu del Pla d'actuació del PROCICAT ha aprovat el Pla
de desescalada en centres residencials, amb l'objectiu final que els centres recuperin progressivament les
activitats que s'hi realitzen en ordre al manteniment i la millora de les capacitats cognitives, funcionals i
emocionals dels residents. En aquest sentit, el Pla preveu que, a partir de la fase 1, els centres residencials
puguin obrir-se a nous ingressos amb subjecció a les condicions d'acceptació que es defineixen en el Pla, les
quals inclouen els criteris d'estabilitat que han de complir els centres en relació amb el control de la infecció pel
SARS-CoV-2, els requisits dels nous ingressos i l'estratègia de gestió a seguir per garantir-ne la màxima
seguretat. Així mateix, el Pla estableix les mesures de planificació que han d'adoptar els centres per a
organitzar les visites als residents per part de familiars i amics, en funció de la fase en què es trobi el municipi
d'ubicació, amb la finalitat de garantir amb la màxima prevenció les necessitats dels uns i dels altres.

Per això, escau deixar sense efectes la limitació establerta a l'apartat 1, lletra b), de la Resolució
SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control
de la infecció pel SARS-CoV-2, per tal de possibilitar la normalització gradual en el règim d'ingressos i de
visites en l'àmbit dels centres residencials, amb subjecció a les indicacions previstes per a cada fase de la
desescalada en el Pla de desescalada aprovat.

A la vista del que s'ha exposat, d'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació
del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, i en
aplicació de la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública, de la Llei
14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública i de la Llei
4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya,

 

Resolem:

 

--1 Deixar sense efectes la limitació en el règim d'ingressos i de visites en l'àmbit dels centres residencials
d'atenció a la gent gran, de les persones amb discapacitat i de salut mental, establerta a l'apartat 1, lletra b),
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de la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

 

--2 L'acceptació de nous ingressos en els centres residencials a què fa referència l'apartat 1 d'aquesta
Resolució i el règim de visites a les persones residents, així com el procés de recuperació progressiva de la
normalitat convivencial i de les activitats que s'hi realitzen, s'han de subjectar a les condicions, els requisits, les
estratègies de gestió i altres indicacions i mesures organitzatives previstos, per a cada fase de la desescalada,
en el Pla de desescalada en centres residencials aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT
en data 30 de maig de 2020 –publicat a la pàgina web del Departament de Salut– o, si escau, en les
modificacions que s'hi puguin introduir en el marc del Pla d'actuació del PROCICAT.

 

--3 Aquesta Resolució entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

 

Barcelona, 2 de juny de 2020

 

Alba Vergés i Bosch

Consellera de Salut

 

Miquel Buch i Moya

Conseller d'Interior

 

(20.154.083)
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