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Objectiu:
Garantir l’atenció a persones en situació de sensellarisme en el context
d’activació de la Fase de prevenció i contingència davant l’impacte del Covid-19
del Pla PROCICAT del Govern de la Generalitat, d’acord amb les mesures
d’alerta epidemiològica i de distanciament social preses per l’autoritat
sanitària.

Proposta de mesures de coordinació:
-

Coordinació amb els SSTT del DTASF
Pla local d’emergència
Creu Roja de Catalunya
Entitats socials d’atenció al sensellarisme de les ABSS

Proposta de mesures:


Dur a terme una detecció proactiva de persones que puguin estar contagiades
pel COPVID 19, tant les ateses als equipaments esmentats com aquelles que
pernocten al carrer.
o Si es detecten casos positius, s’aplicaran les mesures proposades pel
Departament de Salut.
o El confinament domiciliari es farà en el recurs residencial que determini
l’ABSS, en coordinació amb entitats socials d’atenció al sensellarisme de
la seva ABSS.
o En cas que calgui aplicar-ho, els àpats seran distribuïts per Creu Roja
Catalunya.



Identificar les entitats socials que atenen aquest col·lectiu en el seu territori i
reforçar-ne la col·laboració.



En relació als recursos de sensellarisme, mantenir els serveis següents:
o Serveis higiènics
o Consigna
o Informació
o Servei de menjador. Es flexibilitzaran horaris i torns per garantir
escrupolosament les mesures de distanciament, protecció i higiene



Per a la població allotjada en un recurs residencial, tant en l’àmbit de
recomanacions generals de prevenció, com en els casos de sospita i/o
confirmació de casos, s’aplicaran les mesures indicades per la Direcció General
d’Autonomia Personal i Discapacitat a les Residències assistides publicades al
Canal Salut de GENCAT.
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Mantenir operatius, fins a la finalització de la Fase de prevenció i contingència
davant l’impacte del Covid-19 del Pla PROCICAT, els equipaments habilitats per
la campanya de fred, siguin aquests gestionats per entitats socials o pel propi
ens local.



Habilitar nous equipaments de manera temporal i amb caràcter urgent allà on
sigui necessari per tal d’evitar aglomeracions en els dormitoris i espais d’ús
comú dels equipaments seguint les recomanacions en matèria de
distanciament, protecció i higiene.

Proposta de mesures d’higiene personal:
Seguir i informar de les recomanacions del Departament de Salut, consulteu l’enllaç de
canal salut, on trobareu tota la informació actualitzada:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

Meritxell Benedí Altés
Directora general de Serveis Socials
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