
 
 

Recomanacions per a grups de persones voluntàries_v3  17.03.2020 

 

 

RECOMANACIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE GRUPS 
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Justificació  

 

El 31 de desembre de 2019, les autoritats de la República Popular de la Xina van 

comunicar a l’OMS diversos casos de pneumònia d’etiologia desconeguda a Wuhan, una 

ciutat situada a la província xinesa de Hubei. Una setmana més tard van confirmar que es 

tractava d’un nou coronavirus que ha estat denominat SARS-CoV-2. Igual com altres virus 

de la família dels coronavirus, aquest virus causa diverses manifestacions clíniques 

englobades sota el terme COVID-19, que inclouen quadres respiratoris que canvien des 

del refredat comú fins a quadres de pneumònia greu amb síndrome de destret respiratori, 

xoc sèptic i fallida multiorgànica. La majoria dels casos de la COVID-19 notificats fins al 

moment són quadres lleus.  

 

L’afectació més greu de la COVID-19 es produeix en persones amb patologia 

cardiovascular prèvia (sobretot hipertensió i insuficiència cardíaca) i en menys grau amb 

patologia respiratòria crònica i diabetis. La mortalitat augmenta amb l’edat.  

 

En tractar-se d’una malaltia transmissible i s’han d’extremar les mesures de precaució.  

 

Aquestes recomanacions tenen vigència mentre estigui activada les les mesures d’alerta 

epidemiològica i de distanciament social preses per l’autoritat sanitària. 

 

Objectiu  

 

Les recomanacions següents tenen com a objectiu coordinar les iniciatives solidàries 

sorgides de la mobilització ciutadana en suport de les persones vulnerables en el marc de 

l’emergència sanitària amb l’actuació dels poders públics locals competents en funció del 

seu àmbit d’actuació –en concret, les autoritats sanitàries, protecció civil i els serveis 
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socials.  

 

Totes les mesures que conté aquest document són de caràcter general.  

 

Proposta de mesures 

 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va dictar unes recomanacions 

adreçades a les iniciatives solidàries sorgides de la mobilització ciutadana en suport de les 

persones vulnerables en el marc de l’emergpencia sanitària.  

 

Aquestes recomanacions proposaven: 

 La coordinació entre les iniciatives ciutadanes, les entitats i els poders públics 

locals competents en funció del seu àmbit d’actuació –en concret, les autoritats 

sanitàries, protecció civil i els serveis socials; 

 La comunicació a l’autoritat competent per a la necessària coordinació; 

 El respecte a les instruccions i recomanacions dels poders públics sanitaris i d’ordre 

públic, per garantir la seguretat de totes les persones participants. 

 

En aquest sentit, es vol insistir en el següent: 

 Els Serveis Bàsics d’Atenció Social estan treballant intensament i coordinadament 

per organitzar les tasques i els circuits d’acord amb la realitat social concreta i 

atendre així, de manera més eficient, les necessitats de la població.  

 Seran els Serveis Bàsics d’Atenció Social dels ens locals competents els que 

contactaran, un cop determinades les necessitats de la població vulnerable, amb 

les iniciatives ciutadanes del seu territori.  

 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/actualitat/nota-premsa/?id=383929
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Proposta de mesures d’higiene personal: 

 

Seguir les recomanacions del Departament de Salut. Trobareu tota la informació 

actualitzada als enllaços següents: 

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

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ 

 

 

 

 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/

