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1. Justificació

Arran de la declaració de la pandèmia del Covid-19 i la declaració de l’estat d’alarma, la Secretaria de Mesures

Penals Reinserció i Atenció a la Víctima (SMPRAV) va constituir un Comitè de Crisis per definir les mesures que

calia implementar per evitar la propagació del virus als centres penitenciaris i de justícia juvenil.

D’acord amb el Comitè de Crisis, als centres penitenciaris es van adoptar des del 28 de febrer de 2020 un

conjunt de mesures preventives i organitzatives orientades a evitar la propagació del virus Covid-19 per a

preservar la salut de les persones internes i dels professionals que els atenen, que s’han anat modificant seguint

les recomanacions del PROCICAT i les emeses per les autoritats i serveis sanitaris.

Es van implementar mesures en tres àrees d’actuació:

a) Mesures, generals i especifiques, de seguretat sanitària basades principalment en el distanciament físic

en la interacció personal, higiene i utilització de material de protecció, així com la identificació,

vigilància i seguiment de casos i contactes.

b) Mesures que van afectar al règim de vida de les persones internes i la relació amb les seves famílies.

c) Mesures que van afectar a l’organització dels centres i  l’activitat dels professionals.

Les actuacions de màxim confinament van estar en vigor des del 18 de març fins l’11 de maig. A partir

d’aquesta data, s’han elaborat diferents protocols d’actuació segons allò determinat per les autoritats sanitàries

mitjançant el PROCICAT  i en coordinació amb el Programa de Salut Penitenciària de l’Institut Català de la Salut.

Hores d’ara, seguint es indicacions en matèria de salut, cal tendir a la normalitat anterior i suspendre totes les

mesures preventives amb l’excepció de l’ús de la mascareta en determinats casos, atenent als criteris que

s’assenyalen en aquest document

Per respondre a aquesta nova situació, el comitè de crisi de la SMPRAV ha acordat revisar el protocol en els

següents termes.
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2. ÚS DE LES MASCARETES ALS CENTRES PENITENCIARIS

PERSONAL
PENITENCIARI,

COL·LABORADORS,
VOLUNTARIS

Criteri a data 20.04.2022

Espais exteriors Ús no obligatori.

Espais interiors Ús no obligatori.

Excepcions (ús obligatori) en els següents casos:

● Persones treballadores COVID-19 positives, a qui el personal sanitari no hagi
determinat, amb criteris clínics, que sigui necessària la incapacitat temporal
(IT) i, per tant, hagin de continuar treballant.

● Persones treballadores que hagin estat considerades contacte estret d’un cas
COVID-19 positiu, durant els 10 dies posteriors a l’últim contacte amb el cas.

● Persones treballadores que hagin de treballar en contacte amb persones
COVID-19 positives, com pot ser el cas de les infermeries o unitats COVID dels
centres penitenciaris.

● Persones treballadores que prestin servei en unitats sanitàries (PHPT, UHPP) o

accedeixin a espais sanitaris dels centres: infermeries (orgàniques i de salut

mental).

Ús recomanable, segons el Servei de Prevenció, en els casos següents:

- Persones treballadores vulnerables per a la COVID-19, segons criteris del

Ministeri de Sanitat i del Departament de Salut, que fan atenció directa al

públic sense que puguin mantenir la distància de seguretat o que no disposin

de mesures de protecció col·lectiva que evitin el contacte (mampares

protectores o similars).

- Persones treballadores als espais on no es pugui mantenir la distància

mínima de seguretat, on es produeixen aglomeracions de persones o on la

ventilació resulti insuficient.

- Persones treballadores que presentin simptomatologia compatible amb la

COVID-19.
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PERSONES

INTERNES

Criteri a data 20.04.2022

Espais exteriors Ús no obligatori, tret prescripció mèdica.

Espais interiors Ús no obligatori.

Excepcions (ús obligatori) en els següents casos:

● Quan accedeixin a un espai sanitari (infermeries i altres unitats sanitàries,

inclosos els consultoris mèdics dels mòduls).

● Mentre es trobin en un espai comú si resideixen en una infermeria (orgànica i de

salut mental), a l’UHPP o PHPT.

● Quan treballin en contacte amb persones COVID-19 positives, com pot ser el cas
dels destins a infermeries o unitats COVID.

● Quan treballin a espais sanitaris dels centres (infermeries orgàniques  i de salut
mental)  o  al PHPT o UHPP.

● Sempre que ho prescrigui el servei mèdic.

Pla funcional del

centre

Continua sent necessari reservar els espais següents:

● Infermeries per malalts COVID-19 a Brians 2, Puig i Brians 1 (per

dones)
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