
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 la reunió del Comitè Tècnic d'aquest matí, el Departament de Salut ha informat que s'està
passant de la fase de contenció a la fase de mitigació de la malaltia. Hi ha transmissió
comunitària del COVID-19 a tota Catalunya i per tant, ja no hi ha traçabilitat del contagi.

En aquest moment, a Catalunya hi ha 1.394 casos positius, entre els quals uns 90
professionals sanitaris; hi ha hagut 18 defuncions i aproximadament 80 persones estan en
estat greu.

El 112 ha atès fins ara un total de 51.111 trucades relacionades amb el COVID-19. Només
en el dia d'ahir: 6.591.

Cal remarcar que els telèfons 012 i 010 no donen informació sanitària i que el telèfon 112 és
només per a emergències.

Continua vigent el confinament de la població dels 4 municipis de la Conca d'Òdena
(Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena) excepte per a serveis
essencials i mercaderies.

En general, no hi ha possibilitat de compra individual de mascaretes. El Departament de
Salut està gestionant amb el  poder realitzar una compra centralitzada.Ministerio de Sanidad

En aquest moment, les restriccions vigents per a la mobilitat i activitats són les del "Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión

.de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19"

Cal insistir en el confinament general de la població i la reducció al màxim tant de la mobilitat
com del contacte entre persones.

En els següents enllaços podeu trobar la informació de la Direcció General de Protecció Civil
i del Departament de Salut:

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/

http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici

En el següent enllaç trobareu informació específica per a l'administració local:

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/administracio-local/

El Voluntariat de Protecció Civil pot realitzar tasques en el seu municipi, evitant sempre
aquelles que puguin suposar un contacte amb persones positives o que siguin possibles
contactes de COVID-19. En cas de dubte, caldrà utilitzar sempre les proteccions adequades
(mínim: ulleres de protecció, mascareta FFP3 i guants).
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Us adjuntem un enllaç de la Federació de Municipis de Catalunya amb recomanacions per a
l'organització de grups de persones voluntàries per donar suport a persones vulnerables en
el marc de l'emergència actual:

https://www.fmc.cat/documents/31095/doc/Recomanacions-voluntariat.pdf

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) publica una guia amb recomanacions
de gestió psicològica durant quarantenes per malalties infeccioses. L'objectiu és doble: evitar
que la por es converteixi en un fenomen viral que interfereixi en la ja prou complexa situació
sanitària i, arribat el cas, fer més tolerable la situació de confinament durant la quarantena.

https://www.copc.cat/adjuntos/adjunto_15213/v/Guia%20de%20gesti%C3%B3%20psicol%C3%B2gica%20davant%20quarantenes%20per%20malalties%20infeccioses.pdf?tm=1584127708

Barcelona, dimarts 17 març 2020

16:15h
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