
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE SALUT

RESOLUCIÓ SLT/719/2020, de 12 de març, per la qual s'adopten mesures addicionals per a la prevenció i el
control de la infecció pel SARS-CoV-2.

Des que es van començar a detectar casos de persones infectades pel SARS-COV-2 a Catalunya, es van activar
els protocols de la Secretaria de Salut Pública en relació amb les persones malaltes o sota sospita d'estar-ho,
les seves persones de contacte i els professionals sanitaris assistencials, amb la finalitat de minimitzar la
propagació de la malaltia i protegir especialment els col·lectius més sensibles a aquesta infecció: les persones
amb vulnerabilitat per raons de salut i els mateixos professionals sanitaris. A mesura que ha anat avançant la
infecció, seguint les recomanacions dels experts de dins i fora del Departament de Salut, s'han anat adoptant
mesures de contenció d'abast general. Les primeres es van adreçar al col·lectiu dels professionals sanitaris,
atès l'especial interès que per raó de la seva tasca assistencial tenen, tant des del punt de vista de la
transmissió de la malaltia com en el manteniment de la capacitat de resposta adequada a la malaltia per part
del sistema de salut. Davant l'evolució a pitjor de la situació d'emergència, mitjançant la Resolució
SLT/704/2020, d'11 de març, s'han adoptat mesures de distanciament social en relació amb esdeveniments
multitudinaris, concretament de suspensió o ajornament de les activitats col·lectives en espais tancats o oberts
que impliquin el moviment o la concentració d'un nombre superior a 1.000 persones, o de limitació en el seu
desenvolupament (esdeveniments esportius, que cal realitzar a porta tancada, llevat que impliquin la
participació de menors, o amb limitacions a l'aforament màxim autoritzat).

 

Ahir, l'OMS, que ha estat duent a terme una avaluació permanent de l'emergència, davant dels nivells actuals
de propagació i del nombre de persones afectades en diversos països del món, va declarar que la COVID-19
pot considerar-se una pandèmia.

 

En els propers dies i setmanes s'espera un creixement exponencial en el nombre de casos de COVID-19.
L'anàlisi constant del comportament de la infecció i de la taxa de transmissibilitat que, des del principi de
l'emergència sanitària a Catalunya, ha dut a terme l'Agència de Salut Pública de Catalunya, fan necessari que
es continuïn adoptant noves mesures per tal contribuir a la disminució de la taxa de transmissió del SARS-CoV-
2 a Catalunya. En aquest sentit, els reptes que ens posa aquesta emergència com a autoritats sanitàries per
garantir, des de la responsabilitat i la prudència, la salut de la població i la prestació de serveis sanitaris, ens
porta a extremar les mesures de prevenció i control per incidir en aquesta tendència. Aquestes mesures
s'afegeixen a l'avaluació continua dels protocols d'actuació i mesures d'organització del sistema sanitari perquè
puguin assumir la demanda creixent d'atenció i el tractament adequat dels casos, segons la gravetat. Aquestes
noves mesures addicionals se centren en la protecció general de població i, en especial, dels grups socials més
vulnerables.

 

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, activat en fase d'Emergència 1; i en
aplicació de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de
sanitat, i de la Llei Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya,

 

Resolem:

 

--1 S'adopten les mesures preventives següents:

a) El tancament de tots els centres i serveis del Servei d'Educació de Catalunya, en qualsevol dels
ensenyaments que l'integren d'acord amb l'article 51 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, i amb
independència de la titularitat pública o privada del centre o servei i el seu sistema de finançament.
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Es recomana que les instruccions que el departament competent en matèria d'educació aprovi per al seu
personal durant la vigència de la mesura a què es refereix l'apartat anterior, s'apliquin també al personal dels
centres educatius de titularitat municipal i de titularitat privada.

b) La suspensió de l'activitat lectiva-presencial de les universitats del sistema universitari de Catalunya.

c) La suspensió de totes les activitats de formació de caràcter presencial del Consorci per a la Normalització
Lingüística de Catalunya.

 

--2 La vigència d'aquestes mesures s'inicia el dia 13 de març de 2020 i tenen una vigència mínima de 15 dies,
i són susceptibles de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment.

 

--3 Són responsables del compliment de les mesures preventives previstes a l'apartat 1 d'aquesta Resolució,
amb subjecció al règim sancionador previst a la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, les persones
físiques o jurídiques titulars, de les activitats esmentades.

 

--4 Aquesta Resolució s'ha de publicar al DOGC.

 

Barcelona, 12 de març de 2020

 

Alba Vergés i Bosch

Consellera de Salut

 

Miquel Buch i Moya

Conseller d'Interior

 

(20.072.090)
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